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Editorial

Què passa quan
mirem el retrovisor?

U

una característica dels joves actuals és la desesperança. Les
dades, certament, mostren una realitat difícil. La taxa d’atur
juvenil d’Espanya és la més alta de la Unió Europea (30,6 per
cent), el sou mitjà d’un jove de fins a 34 anys és de mil euros,
el 46 per cent tenen feines temporals, un 25 per cent dels
contractes juvenils són a temps parcial, el quaranta per cent
pateix sobrequalificació i l’edat d’emancipació mitjana se situa als trenta anys.
Això provoca que molts joves tinguin avui la sensació que els
seus pares van tenir les coses més fàcils. Però això és cert? Posem
un exemple. Als anys noranta, un Ford Fiesta (el cotxe més venut del
moment) costava 1,2 milions de pessetes. Tenint en compte el salari mitjà d’un treballador d’entre 25 i 35 anys d’aquella època (141.663
pessetes) calia estalviar 8,4 mesos per comprar-ne un. Ara, per adquirir un Seat León de 14.000 euros cal fer-ho durant catorze mesos.
Així doncs, degut a la precarietat, avui un factor com la nostàlgia
–tradicionalment associat a la vellesa– caracteritza la joventut, però també, encara que d’una altra forma, la generació dels seus pares.
Les dècades dels vuitanta i dels noranta, els anys en què els progenitors dels joves actuals eren adolescents, estan de moda i s’han convertit en tot un fenomen cultural (l’EGB, els Caçafantasmes...). Ai,
enyorada joventut!
L’home sembla que té incorporat en el seu ADN aquesta tendència a mirar pel retrovisor i a comparar passat i present. Però quins
són els perills d’aquesta acció? Ens podem passar la vida trobant a
faltar allò que vam tenir i maleint allò que ja no tenim? Aquesta mirada al passat ens fa reticents a les innovacions? Ens bloqueja la capacitat de jutjar amb imparcialitat els esdeveniments quotidians presents? Com podem combatre la nostàlgia?
El psiquiatre José Luís Rojas Marcos assegura que “el millor antídot de la nostàlgia és la Història”, perquè, sense dubte, ara hi ha més
democràcia, menys gana i violència que fa cent anys. Però aquest
argument és suficient per convèncer tots els joves desencisats que
haurien d’estar construint el futur de la societat? Sembla complicat.

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Aquesta peça
és la confessió
col·lectiva d’un
país colpejat,
violat i mort”
Andrei Kureichik
Periodista i dramaturg bielorús

A Les veus de la nova Bielorússia,
que es presentarà el proper 30 de
maig al CCCB, aquest periodista
explica la situació política del seu
país a través de les paraules
silenciades dels testimonis de la
deriva repressiva del règim del
president Lukaixenko, després de
les eleccions del 2020.
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L’actualitat comentada

JORDI CUSSÓ
Teòleg i economista

Europa acusa Rússia
de “crims de guerra”

Sánchez i Feijóo
reprenen el diàleg

Metavers: el negoci
del futur immediat

Un nou per cent dels
catalans són exclosos

es imatges que ens arriben de la guerra a Ucraïna són esfereïdores. Matances com la de Butxa
ens mostren la cara més
dura i cruel de la guerra.
Sembla que hi ha línies
vermelles que no es poden creuar, però veiem bombardejos sobre població civil
amb atemptats imponents i criminals contra ciutadans que no
han pogut escapar.
No fa massa havíem vist
imatges semblants a Txetxènia, Síria o Bòsnia. I n’hi ha d’altres de les quals ni ens n’hem
assabentat. Però per més línies vermelles que hi vulgueu posar, a la guerra s’actua sense límits, destruint ciutats i matant
indiscriminadament tant la població civil com militar. La guerra és terror, perquè vol aconseguir la submissió de l’Altre.
Hi ha qui creu que les guerres es poden fer provocant el
mínim dolor possible tot i els
danys col·laterals. No, no és
així! El veritable rostre de la
guerra és el d’Ucraïna. Tant de
bo no ho oblidem. Tant de bo
que els governants que encara
creuen en la guerra no ho oblidin. La guerra no és mai una
solució, sinó el fracàs de la democràcia i l’imperi del terror.

o deixa de ser sorprenent que la trobada dels dos representants dels partits més
votats a les darreres
eleccions generals sigui notícia de primera
pàgina. Hem arribat
a una situació on les coses que
haurien de ser normals esdevenen extraordinàries. Quan un
país viu situacions precàries,
que els màxims representants
polítics dialoguin no hauria de
ser notícia sinó una exigència,
gairebé una obligació moral.
Com ha passat amb els diàlegs amb Catalunya, sabem
que les converses de poca durada no permeten aprofundir en
les qüestions bàsiques i menys
en les relacions deteriorades.
Si realment hi ha desig de retrobar-se, es necessiten espais
llargs. Les negociacions a curt
termini acostumen a potenciar
intercanvis de postures, de defenses i de demandes, però gairebé mai a aprofundir en les relacions.
Si volem superar situacions
complexes, si esperem canvis
quantitatius i qualitatius, necessitem espais de diàleg sense presses on es puguin donar
els “miracles” que construeixin societats civilitzades.

l Metavers és un nou
ecosistema digital que
pretén fusionar el món
virtual amb el físic. Un
projecte encara en fase
inicial que vol millorar
l’experiència dels usuaris de manera eficient.
Les perspectives econòmiques
són tan enormes que les grans
empreses tecnològiques estan invertint milers de milions
per posicionar-se com a portals
d’entrada d’aquesta dimensió
alternativa
Aquesta vida en mons paral·
lels obre molts interrogants:
pot millorar les nostres vides?
Quantes coses impensables
podrem dur a terme? Com afectarà aquesta nova realitat a
les relacions familiars? Quina
serà la resposta de les escoles i
universitats? I això sense tenir
en compte la problemàtica que
avui ja genera la bretxa digital i
la desigualtat social.
Serà una fugida del món físic si no estic content amb la
meva existència ni les limitacions que m’imposa? Serà possible entrar en un món virtual on
es pugui canviar el “no m’agrada” i eliminar les limitacions
que m’impedeixen gaudir de la
meva existència? Moltes preguntes i poques respostes.

a presentació de l’informe Foessa, elaborat per
la Fundació del mateix
nom vinculada a Càritas
Espanyola, destaca que
un nou per cent de la població catalana pateix exclusió severa. Els problemes d’exclusió que més afecten
la societat catalana són els relacionats amb el treball, l’habitatge i la salut.
Les entitats que es dediquen a temes socials estan desbordades de feina i, m’atreveixo a dir, molt cansades. Han
estat dos anys molt difícils:
sense saber si podrien desenvolupar les seves activitats ni
atendre als seus usuaris. I això
sumat el neguit de la manca de
recursos econòmics.
S’esperava que el final de la
pandèmia i la vacuna ajudessin a reprendre les activitats
amb certa “normalitat”. Però
un nou conflicte bèl·lic les ha
tornat a ubicar en una situació
d’estrès, d’incertesa, penúria i
sobretot d’impotència davant
d’allò que pot esdevenir.
L’informe no fa més que situar-nos davant d’un ferotge
realisme. És un nou avís que
ens recorda que necessitem
els uns dels altres, que cal deixar de banda somnis de grandesa, i que hem de cuidar-nos,
a tots nivells.

L N E L

Jordi
Cussó

ÀNGEL
CASTIÑEIRA

MariA Rosa
BUXarrais

BEGOÑA
roMÁN

Il·lustrat per

LA MAPACHE
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L’entrevista

“Si no tens por, no
pots ser valent.
Per tenir coratge,
has de tenir
valor. La por és
una condició de
possibilitat”
Bernat Castany

Segons un estudi de la Universitat Estatal de Pensilvània (EUA),
de mitjana el 91 per cent de les preocupacions que tenim no es
produeixen. Vivim massa atemorits? L’escriptor, Bernat Castany,
finalista del Premi Anagrama d’Assaig pel seu últim llibre, Una filosofía
del miedo (Anagrama), ens proposa pensar les nostres pors.

laura cerA
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D

’on sorgeix aquesta fascinació
per la por?
És un tema molt present a la nostra societat. Com que jo l’havia
viscut tant en el meu entorn social com personal, tenia ganes de
pensar-hi, entendre’l i dedicar-hi
temps.

Com en qualsevol assaig, parteix de la
reflexions o teories que han fet anteriorment altres filòsofs, però quin canvi
de paradigma proposa per entendre i
aproximar-nos a la por?
Hem de distanciar-nos de la psicologia i de
l’autoajuda. Cal retornar a les arrels més
clàssiques de la filosofia. Com molts altres,
la por és un tema que s’ha estudiat i s’ha
pensat molt des dels inicis. N’han parlat
Epicur, Plató, Lucreci i altres. Em semblava que ells tenien moltes coses a dir encara, que s’havien de rellegir. Si alguna cosa
hi ha de nou en aquest llibre és que, sobretot, rescata allò que és vell.
Entre altres reptes, es va haver d’enfrontar a la definició de la por com a
concepte. Definir no sempre és fàcil,
però la pregunta és obligatòria. Què és
la por?
Hauríem de parlar en plural. Què són
les pors? Es poden distingir dos tipus de
pors: una por normal i una por patològica.
La por normal és una espècie de sistema
d’alarma que és necessari i que ens ajuda a
donar-nos informació ràpida, instant-nos
a actuar d’una manera molt efectiva. El
problema és quan aquest sistema d’alarma es desajusta i sorgeix la por patològica.
Això fa que aquest sistema salti massa aviat, o que l’alarma no s’apagui, o no que no
ens deixi actuar, etc. I aquí és on comença
el problema. No es tracta d’eliminar totes
les pors, perquè moltes d’elles són funcionals i necessàries, però sí d’intentar evitar
que aquestes s’exagerin.
Hauríem de tenir por de la por?
Sí, sobretot de la por patològica. De la normal no, ja que hem de conviure-hi. Com
dirien els filòsofs, tenir por és una condició de possibilitat, de ser valent. És a dir,
si no tens por, no pots ser valent i no podem parlar de valor. Per tenir coratge, has
de sentir por. Un exemple. Hi ha pors que
apareixen de forma evolutiva en els nens

quan són necessàries. La por a les alçades apareix quan aprenen a caminar, no
abans, ja que és inútil perquè no poden
caure. I, posteriorment, desapareixen. Veiem doncs com aquesta por és funcional i
necessària. El problema és, com deia, quan
aquestes pors es desajusten i quan s’utilitzen des de la manipulació política, personal o social.
Utilitzem la por com una mena de protecció personal?
La veritat és que sí. Que el 91 per cent de les
persones tinguin por de coses que no han
passat, confirma de manera científica allò
que els filòsofs diuen des de fa temps. Montaigne, en els seus Assajos, insisteix que la
majoria de coses que l’han angoixat al llarg
de la vida no s’han produït. No es tracta de
viure sense cap tipus de por, ja que també
pot ser perillós, però sí d’intentar ajustar
la informació que aquesta ens dona.
Molts cops associem la por a un sentiment individual. Podem parlar de pors
col·lectives?
I tant! Les pors col·lectives són un factor
importantíssim per comprendre la història i els moviments polítics. L’angoixa és
una sensació que ens indica que alguna cosa dolenta et pot passar sense saber quina és la causa ni el mal que la pot provocar.
En canvi, la por té una causa molt més concreta i el dany també és molt més evident.
L’angoixa no genera una acció de resposta,
perquè no saps què fer, però la por sí. Allò
que alguns historiadors han vist és que en
èpoques on la societat està posseïda per
angoixes molt profundes, els actors polítics converteixen aquestes angoixes indefinides en pors concretes per tenir una
sensació errònia de control. Una angoixa
indefinida podria ser el canvi climàtic, una
crisi econòmica, la globalització o un moviment de població. Tot això genera una sensació d’inquietud que pot convertir-se en
pors, molts cops imaginàries, però també
molt concretes.
La por és una emoció contagiosa. Com
es pot aturar aquesta transmissió?
Hi ha factors objectius i subjectius. Respecte els primers, si ajudem amb determinades polítiques a què el patiment de
la gent sigui menor, l’angoixa baixarà com
també la transformació d’aquesta en pors

concretes. Respecte als valors més subjectius, aquí hi entra l’educació i els enllaços
socials que tinguem. M’agrada molt una
cita de Max Aub que diu: “el contrari de la
por és la solidaritat”. Avui dia, la por i l’angoixa han augmentat perquè com que el
teixit social està una mica desfet, ens sentim a la intempèrie. Hem de treballar els
factors objectius amb polítiques de protecció i promoure la cultura, l’educació i el
lligam social.
Vostè en el llibre parla de ‘traficants de
la por’. Qui són i quins perills o conseqüències provoquen?
De traficants de la por n’hi han hagut de
tot tipus. Durant molts segles, les esglésies venien documents on, en funció del que
pagaves, passaves més o menys temps al
purgatori. Es monetitzava la por. Ara es
trafiquen i es corren altres pors: la por als
estrangers, al caos, a la crisi econòmica,
a l’atur… Tot això es potencia des de diferents punts de l’espectre polític i s’intenta
convertir en vots.
En podem extreure alguna cosa bona de
la por?
Sí. La por és condició de possibilitat del
valor. Sense ella no podem tenir valor. A
mi m’agrada molt una història que explica Immanuel Kant a la Crítica de la raó pura quan parla d’un colom que està volant.
Quan vola sent la resistència de l’aire de
les seves ales i pensa que en el buit volaria
més ràpid, però en el buit és impossible volar, necessitem la resistència. Hi ha molts
límits i aquests límits són també condició
de possibilitat. Són la resistència i el que,
en aquest cas, ens permet volar, viure.
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el perfil

Chris
Smalls:
El treballador
acomiadat que
ha vençut Goliat
Ramon Radó

E

l març del 2020, quan va començar la pandèmia del coronavirus, feia més de quatre anys que
Chris Smalls treballava a Amazon. Quan un company del centre logístic de Staten Island va
donar positiu en coronavirus, va
organitzar una vaga per reclamar més mesures de prevenció
per als treballadors en un moment en què els contagis augmentaven sense fre a Nova York.
La resposta de l’empresa va ser acomiadar-lo, acusant-lo d’incomplir les normes
de distanciament social. Ja fora de l’empresa, Smalls va continuar la lluita a favor de la creació d’un sindicat. Juntament
amb altres companys del magatzem, va
fundar l’Amazon Labor Union, sense vinculacions amb cap gran sindicat dels Estats Units.
Des que van despatxar-lo, aquest antic raper que va deixar la música per cuidar-se dels seus dos fills ha passat molts
dies a l’exterior de la seva antiga feina.
Allà, els partidaris de sindicar-se intentaven aconseguir suports a favor del sindicat. El mes de juliol, el fundador i principal
accionista d’Amazon, Jeff Bezos, va viatjar

“La batalla
d’un grup de
treballadors
contra l’empresa
de la persona més
rica del món era
una reedició del
duel entre David
i Goliat”

a l’espai durant deu minuts i deu segons.
Quan Bezos es va enlairar a l’espai, ja feia
setmanes que Smalls i altres treballadors
es plantaven durant hores a fora del centre logístic JFK8 d’Amazon i esperaven
que sortissin els empleats per recollir signatures o fer petites reunions informatives a la parada de l’autobús.
Amb dues taules, dues cadires, una
carpa i una campanya de recollida de diners per internet, van anar fent feina de
formigueta: els portaven pícnics de menjar fet a casa, organitzaven barbacoes comunitàries, els deixaven llibres i fins i tot
els regalaven marihuana, que a l’estat de
Nova York és legal des de l’any passat.
La batalla d’un grup de treballadors
contra l’empresa de la persona més rica
del món era una reedició del duel entre
David i Goliat, però amb telèfons mòbils
en comptes de fones. Amazon és, amb 1,6
milions d’empleats als Estats Units, la segona empresa amb més treballadors del
país. I Smalls, de trenta-tres anys, no tenia
cap mena d’experiència sindical.
De fet, en un document intern, l’empresa definia aquest jove de Newark que
sempre va amb el cap cobert –sigui portant gorra, caputxa o bandana– com una
persona “no gaire intel·ligent ni eloqüent”
i pronosticava que, si es convertia en la cara del moviment sindical, ajudaria a enfonsar-lo. Smalls ha explicat que, quan
va llegir l’informe, va tenir ganes d’intentar fer que es mengessin les seves paraules. Però hi ha plats que se serveixen millor
freds...
Durant l’última setmana de març, els
treballadors del centre logístic d’Amazon
a Staten Island van votar en referèndum
sobre si volien unir-se a un sindicat. Durant anys, ha fet molts esforços per impedir que els treballadors es sindiquessin i,
fins ara, sempre se n’havia sortit. Però l’1
d’abril es va saber que 2.654 treballadors,
un 55 per cent del total, hi havien donat
suport.
Per primera vegada, el gegant del comerç electrònic s’ha vist obligat a reconèixer un sindicat als Estats Units. Un jove “no gaire intel·ligent” ha aconseguit el
que ningú havia fet fins ara. “Hem treballat, ens hem divertit i hem fet història”,
va escriure Smalls a Twitter abans d’obrir
una ampolla de xampany davant del magatzem d’on l’havien despatxat.
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opinió

Àngel Puyol

Professor de Filosofia moral i política de la UAB

Zòon politikon a Ucraïna

L

a política és l’art de la guerra, de l’opció sempre
present de matar l’altre, de matar a tots els altres, del genocidi, fins i tot de l’extermini de la
humanitat. No hi ha política sense aquesta possibilitat extrema. L’espai públic és l’espai comú
de trobada, el lloc on es produeix la cooperació
entre estranys i on es resolen els conflictes, inclosa una última solució sempre factible: l’assassinat de
l’Altre.
Podem amagar aquesta realpolitik amb el desig d’un
món millor, de cooperació entre àngels, d’una convivència
basada en el respecte mutu, la igualtat de drets i fins i tot
l’amor, encara que sigui un amor abstracte envers la humanitat, o envers la humanitat que desprèn la mirada real de cada ésser humà quan ens imposem el deure moral
de parar-hi atenció. Podem imaginar la generalització de
l’amistat per tal que inclogui als diferents, als que no són
com nosaltres –però ho semblen–, una amistat cívica si
més no, una mínima cordialitat que ens permeti compartir
pacíficament l’espai comú. Però tot això és un mirall, una
enganyifa, un autoretrat de ficció, una llum encegadora
que no deixa veure l’ombra de la política, la seva essència,
que no és una altra que l’existència permanent de l’opció
de matar-nos, en qualsevol moment i sense un altre motiu
que el desig o la mera voluntat de fer-ho
Filòsofs com els alemanys Max Weber i Carl Schmitt,
o els francesos Raymond Aron i Julian Freund afirmaren
sense embuts que l’objecte de la política és l’obtenció i
l’exercici del poder, de tot el poder si es pot, sense necessitat de cap altre fi al qual subordinar-lo. No hi ha política
sense aquesta veritat. I encara que els moments passatgers de pau entre els combatents sempiterns ens mostrin
la cara amable de la política, la crua veritat és que la guerra, la mort i l’assassinat continua essent latent a tot arreu i en tot moment. Mai podem estar tranquils, segurs,
i ningú és immune a ser eliminat per l’enemic que habita
dins del cor de cada un dels nostres veïns. La guerra és el
límit definitiu i definitori de la política, el seu horitzó perenne, la darrera solució a qualsevol disputa, per menor
que pugui haver estat en un inici, el rerefons de qualsevol
conflicte, negociació o pacte, el revers de tota moralitat,
la màxima expressió de la nostra voluntat de poder. Sense la possibilitat certa de la guerra, de matar i ser mort per
l’altre, no hi hauria política. La pau eterna només és possible en els cementiris. Si l’existència, o la vida, no es poden

entendre sense la mort, la política no es pot concebre
sense l’homicidi.
“Canta, deessa, la ira perniciosa d’Aquileu Pelida, que
causà dolors sens nombre als aqueus i llançà dins l’Hades moltes ànimes valentes d’herois, als qui féu presa
dels gossos i menjar de les aus –així es complia el voler de
Zeus–, des que, per primera vegada, es departiren disputant, l’Atrida, rei d’homes, i el diví Aquileu.” Amb aquesta il·luminadora cruesa comença l’Ilíada, el text fundador
de la civilització occidental, sense deixar lloc a dubtes sobre l’origen i el destí de la política. Podem cooperar amb
els altres, fer negocis amb ells, ser educats i riure junts, i
fins i tot gaudir de la seva bellesa, però, finalment, els podem matar, i aquesta possibilitat última és el moll de l’os
de la política.
Al llarg de la història, filosofies tan destacades com
la d’Aristòtil o la de Hanna Arendt han reivindicat la política com la possibilitat de la convivència, l’art de viure
junts, la recerca d’un bé comú, de l’encaix dels uns amb
els altres en una cooperació pacífica, respectuosa i pròspera. I, realment, la política també és això, però ho és
com la llum del sol enmig de la foscor de l’univers. L’actual guerra contra Ucraïna no és una excepció, ni una anomalia, no és la negació de la política, sinó la seva confirmació, el record palmari del que és i pot arribar a fer un
veritable zòon politikon.
Àngel Puyol és professor de Filosofia moral i política
de la UAB i consultor d’Humanitats de la UOC

“La guerra és el
límit definitiu de la
política, la màxima
expressió de la
nostra voluntat
de poder”
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dilemes ètics

Criticar els jutges i lluitar
contra la violència de gènere?
La caricatura d’un
jutge menyspreant les
declaracions d’una dona
maltractada ha posat
en dubte l’efectivitat
d’una campanya pública
contra la violència de
gènere. És favorable o és
contrapruduent?

soraya Hernández

L

a violència contra les dones és un
fet: els maltractaments i assassinats, els atacs intencionats contra els fills i filles, les violacions
en grup, etc. Com a contrapartida, diverses campanyes de sensibilització busquen conscienciar
i educar la població sobre la importància de la prevenció i la denúncia com a factors clau en la
lluita contra les desigualtats, el
masclisme, el sexisme i la violència que se’n deriva.
Recentment, l’Institut Balear de la Dona ha compartit una campanya on es veu
un jutge dubtant d’una dona maltractada
pel seu marit. Una campanya signada pel
Ministeri d’Igualtat i el govern de les Illes
Balears que ha enfadat la judicatura. Fins i
tot grups feministes han fet arribar les seves crítiques al consistori. És ètic criticar a
un col·lectiu tan important en la lluita contra la violència de gènere en una campanya
d’origen públic?
La cultura patriarcal és un eix transversal de la societat i tots els estaments
públics i privats podrien estar influenciats per les idees segons les quals les dones són ciutadanes de segona categoria.
Les ciències i la història s’estudien des de
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Trucades per
violència de gènere
Des de principis d’any, hi ha hagut
14.067 trucades al 061, Telèfon
d’Atenció a les Víctimes de
Maltractament. Segons el Ministeri
d’Interior del govern espanyol, a
finals del 2021 se’n van registrar
87.307 a tot el territori. Només a
Catalunya, durant el primer
trimestre del 2022, s’han rebut
1.507 trucades.

les fites dels grans homes i cal recórrer a
una visió més profunda per a aconseguir
apropar-nos a les aportacions de les dones. La medicina i la investigació són un
clar exemple de com l’home ha estat el model imperant en recerca, síntesi de medicaments, posada en marxa de protocols i
estudi de malalties.
Quan es van començar a sentir veus que
denunciaven la violència obstètrica com a
part d’una mirada androcèntrica de la medicina, els ginecòlegs de molts col·legis
professionals es van sentir ofesos i van negar-ho acusant els polítics d’inventar-se
quelcom que fins i tot l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalant com
un problema real. A la campanya, on els
jutges són marcats com a còmplices de la
violència contra les dones, no hi ha hagut
una negativa categòrica per part de la judicatura sobre la seva manca de perspectiva de gènere. Semblaria que han mostrat
consciència de la influència de la cultura
patriarcal imperant. Però sí que s’han mostrat ferms assegurant que una imatge distorsionada de la seva feina pot generar que
moltes dones tinguin més por a denunciar i
han demanat la retirada de la campanya.
Aquesta retirada implica algun tipus de censura? És ètic assenyalar les

mancances i errors del poder judicial si això pot generar canvis profunds en l’acompanyament de les dones maltractades?
Com hauria de procedir un ens públic en
aquests temes?
Negar que la influència del sistema de
gènere com a jerarquia no té importància
en tots els processos relacionals personals o professionals és equivalent a no voler veure una problemàtica de pes a la nostra societat. Per tant, l’opció de criticar
i fer visibles els efectes del masclisme i el
sexisme en la pràctica judicial és un primer
pas per fer prendre consciència a advocats i jutges de la importància d’una sensibilitat més enllà de les lleis. En aquest cas,
fins i tot els ens públics haurien de participar, no només fent campanyes d’aquest
tipus sinó reflexionant sobre els seus propis prejudicis. Però, si donar aquesta imatge pot ser perjudicial per fer sentir segures les víctimes, potser caldria revisar la
tipologia de campanya i si la caricatura és
la millor opció.
Potser caldria que els polítics vetllessin per campanyes que planificades entre
publicistes, sociòlegs i professionals amb
perspectiva que assegurin que s’han tingut en compte no només els aspectes metodològics sinó també els ètics.
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opinió

AlIcia García Ruiz

Professora de Filosofia política a la Universitat Carlos III de Madrid

F

La vida de la història

a deu anys que assistim al final del grup terrorista ETA i és l’hora de plantejar-nos com ho
recordaran –si és que volem que ho facin– les
generacions més joves. Molts companys universitaris tenim la percepció que, en la majoria de les nostres aules, molts estudiants no
tenen coneixement d’aquest període i el que
va significar per a la història d’un país, però sobretot, per
a la vida quotidiana de moltes persones. 			
Per aquest motiu, fa unes setmanes vàrem decidir visionar la pel·lícula Maixabel amb els nostres estudiants
de Màster. Aquesta pel·lícula de la directora Icíar Bollaín
explica les trobades entre Maixabel Lasa, vídua de Juan
María Jáuregui, assassinat per ETA el 2000, i un dels autors de l’atemptat, onze anys més tard. Va ser una experiència tan gratificant com pertorbadora.
En efecte, vam comprovar que les generacions joves
tenen un grau d’informació molt deficient respecte els
fets narrats al film. Però, més que el desconeixement,
va ser una altra cosa el que em va preocupar. Ens va sorprendre el fet que el primer element que va obrir el debat va ser un judici estètic sobre el temps narratiu de la
pel·lícula i la seva qualitat com a ficció. Seria reconfortant
pensar que va ser un fet anecdòtic, però, probablement,
no va ser així.
És sospitós que la recepció inicial d’aquests joves com
a simples “espectadors” d’una narració tan dura com és
Maixabel, sigui el resultat de la progressiva transposició
de la vida de la història a relats audiovisuals o sigui la tendència a la ficcionalització del tot, de manera que el judici
moral és el primer terme colonitzat per una valoració del
plaer que ens provoca un producte que consumim.
Quan la relació amb el món es transforma gradualment en contemplació i distància, es desencadena el perill que, la vida en general i la política en particular, siguin
concebudes com una sèrie per entregues, com una teatrocràcia, una tendència a visualitzar un món que no seria directament accessible.
Si la reducció de la nostra imaginació moral per posar-nos en el lloc d’altres, passa també amb la nostra memòria del dolor, haurem perdut una important oportunitat d’aprenentatge col·lectiu i una lluita contra l’oblit.
I no estarem tan lluny del lúgubre diagnòstic de Walter
Benjamin a L’obra d’art en l’època de la reproductibilitat

tècnica quan afirma que: “la humanitat s’ha convertit en
un espectacle de si mateixa. La seva autoalineació ha assolit un grau que li permet viure la seva pròpia destrucció
com una espècie de gaudir estètic”.
Però la cosa no ha d’acabar així. Si em permeto aquesta afirmació esperançada és perquè vaig percebre que, a
mesura que avançava el debat vinculat al visionatge de la
pel·lícula, precisament mitjançant la destresa en la comprensió del llenguatge cinematogràfic que tenia l’alumnat en l’anàlisi del que la pel·lícula narrava, en l’observació dels cossos dels personatges –de la seva posició, dels
espais que compartien, de les mirades que es creuaven i
més i més matisos–, més s’humanitzaven aquestes persones als ulls dels joves i més els permetia la seva imaginació moral i la seva empatia.
I, així, doncs, tard o d’hora, van arribar a penetrar en
la referència real dels fets narrats, en la història del dolor, l’amor i la violència experimentada per uns altres éssers humans que encara són vius. Van deixar de veure només una història per passar a fer-se preguntes sobre la
Història.
Alicia García Ruiz és filòsofa, sociòloga, politòloga i
professora de Filosofia política a la Universitat Carlos III
de Madrid
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Tendències

Pot ser tendència
el silenci?
En un món cada vegada més sorollós, el silenci ja no és només una
necessitat o una opció. L’absència de brogit s’ha convertit també en
un producte de luxe.

Judith Vives

V

ivim en una època de sobre informació i hiperconnectivitat.
Part de les nostres vides es desenvolupen en un espai virtual. Es calcula que una persona
passa de mitjana diària al voltant de dues hores i 24 minuts
connectat. Tant és així, que estem creant una síndrome contemporània: la por a perdre’ns
alguna cosa o FOMO (Fear of
Missing Out). A més, la informació que consumim no és necessàriament
rellevant, fiable o interessant; més aviat vivim en un entorn de gran “soroll” mediàtic.
De la mateixa manera que el soroll excessiu
pot afectar la nostra salut física, el soroll en
l’àmbit digital també té un impacte en la
nostra salut mental i social. I és aquí quan
apareix el silenci com a antídot.
La cerca d’espais i activitats on poder
estar en silenci i alliberar la ment s’imposa com a tendència i, fins i tot, com a nou
mercat econòmic a explotar. A Google,
les consultes relacionades amb conceptes com “recessos silenciosos” registren
més de vint mil cerques al mes a tot el món.
L’enorme popularitat que tenen les aplicacions de meditació il·lustren la necessitat
de reduir la velocitat en què vivim. Meditar o fer ioga ens ajuda a trobar aquests espais i els recessos en monestirs o centres
de meditació estan experimentant un autèntic boom.
A aquestes tendències s’hi sumen
d’altres pròpies dels mil·lennistes o dels
membres de la generació Z. Per exemple,

Mòbils
silenciosos

l’ASMR (Resposta Meridiana Sensorial Autònoma) que consisteix a sentir sons relaxants, com ara xiuxiuejos, que ajuden a calmar l’ànima. Una altra rellevant és la cerca
d’espais de silenci com passa a la xarxa social Clubhouse on són populars les sessions de meditació. D’altra banda, a TikTok
molts joves es graven estudiant en silenci
acompanyats del hashtag #SilentStudy. Però, sens dubte, el fenomen més curiós és la
pràctica de la Uitwaaien, una moda escandinava que consisteix a fer activitats a l’aire lliure de manera que puguem sentir les
ràfegues de vent perquè se’ns emportin les
preocupacions.
Podem afirmar, doncs, que el silenci
s’ha convertit en un autèntic mercat. Es pot
constatar observant l’èxit editorial de títols
sobre aquest tema. Des de manuals d’autoajuda a assajos filosòfics, com ara: Ensayo
sobre el Lugar Silencioso, de Peter Handke,
o En busca del silencio. La atención plena en
un mundo ruidoso, d’Adam Ford.

Un estudi realitzat per l’empresa d’anàlisi mòbil Sensor Tower al
Regne Unit conclou que els usuaris de mòbil que s’instal·len tons de
trucada han disminuït en un vint
per cent. Han passat de 4,6 milions
el 2016 a 3,7 milions el 2020. Segons aquest informe, les noves generacions prefereixen tenir els seus
telèfons en silenci i prioritzen l’enviament de missatges per aplicacions com WhatsApp abans que les
trucades en veu alta. També, entre la generació Z estan proliferant
els lurkers, una mena d’internautes
presents a les xarxes que no generen interaccions ni continguts.
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opinió

XAVIER SERRA

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

P

Narrem el que som

ot passar que la reflexió filosòfica es confongui amb el dir coses que ningú entén
o amb intentar explicar el que altres han
dit. I, massa vegades, es diu que “tothom
és filòsof ” –com si fos tan senzill!– o bé
que “ho són tots els nens”, justificant-ho
només perquè fan preguntes divertides
o s’amoïnen pel que està més enllà dels interessos mesquins dels més grans
No crec que n’hi hagi prou amb fer servir expressions
ocurrents o enginyoses. Potser cal quelcom més. Els dos
ingredients bàsics del filosofar raurien, segons jo entenc,
en (a) la profunditat del que es tracta i (b) en un ús més o
menys explícit de la raó. O, dit a contrario sensu, evitant les
solucions mítiques o només emocionals davant preguntes
que, per definició, sempre són racionals: ja s’havia actuat
així abans dels presocràtics. I, respecte a (a), la superficialitat ha estat –i ho és ara– sempre viva, arreu. Només el treball seriós de qui es dedica “a filosofar”, a cercar més enllà
d’allò immediat i “present”, n’és una excepció.
Em fixo ara en un tema cosmològic, gens nou però
que ens atabala constantment: el temps. Des d’Aristòtil,
i passant per Leibniz o Newton, ha estat una qüestió que
té més conseqüències del que semblaria. No podem quedar-nos amb la distinció tòpica entre un horari “objectiu”
(basat en el moviment dels astres o de les oscil·lacions la
partícula que es vulgui considerar) i la temporalitat “subjectiva” (com per exemple, com se li està fent llarga i feixuga a vostè la lectura d’aquest article, que sembla que
no s’acaba mai, encara que porti menys d’un minut).
Newton donava un caràcter absolut, diví, al temps i a l’espai, mentre que la tradició aristotèlica només l’ha considerat de manera relacional, com la mesura o el nombre
del moviment. Alguns físics –he estat revisant algunes de
les idees de Carlo Rovelli i de Lee Smollin– s’ho han pres
molt seriosament i s’han fet preguntes –amb dades positives i constatables– al voltant del temps en el “big bang”
o en l’evolució, de si hi ha temps en si mateix o només
“emergeix” o fins i tot què succeeix en llocs de l’univers
on no hi hagi vida ni cap moviment: hi ha temporalitat?
Possiblement no trobi aquí i ara respostes concloents sobre tot això, però goso avançar tres tesis o posicions, breument justificades. D’una banda, (1) el temps ens
afecta emocionalment de manera ben seriosa i no només
pel fet que som contingents i diàriament ens apropem a

un termini aparentment definitiu, sinó sobretot perquè
només podem ser i actuar –fins i tot per fer el bé i exercir la llibertat– “en” el temps, en l’anomenada “fletxa del
temps” (Eddington); fora d’ell no seríem res.
D’una altra part, ens adonem que (2) el passat, el present i el futur som “nosaltres”, no “els altres”: culpa, responsabilitat, projectes, intencions o retrets hi tenen a
veure. Tot i que la raó mostraria que només el present és
real, sempre tenim davant nostre l’angoixa o l’esperança.
Què pot donar continuïtat del que ja no és i potser només
serà? La psicologia parla de la sensibilitat, la memòria i la
imaginació: no sé si en fem prou.
Amb tot, potser el més impactant m’ha estat la consideració que (3) “som narració”. Ningú és allò que altres
diuen o escriuen, ni el que difonem a les nostres xarxes
socials. Només cadascú fem una autobiografia única amb
la pròpia consciència, com una sèrie amb successives
temporades i que ja té també episodis “en projecte”. Això sí, a diferència de la televisió o el cinema on algú dona
el punt de vista a la càmera, fa el muntatge o hi posa una
banda sonora, amb el nostre temps diari viscut, “construïm qui som”. Sona una mica existencialista, oi?, però
Aristòtil o Agustí tampoc hi estarien en desacord, segurament. Les biografies no són vides, són narracions “d’altres”. Un mateix no es pot enganyar, enfosquint qui és i
què és (no ho “editem” ni ho passem a una “sala de muntatge”). Som els millors periodistes o historiadors de la
nostra vida, perquè sempre hi som i “el temps” és la vida.
Xavier Serra és professor de Filosofia i director de
l’Institut Salvador Espriu de Salt

“El passat, present i
futur som nosaltres.
La raó mostra que
només el present és
real, l’engoixa està
per davant”
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LA CONVERSA
té valors L’extrema dreta?

— L’extrema
dreta té els seus
propis valors, que
qüestionen els de
la Il·lustració.
— Sí que hi ha valors
en l’emergència de
l’extrema dreta,
encara que són
sobretot reactius.

XAVIER
CASALS
(Barcelona, 1963) Doctor en
Història Contemporània per
la Universitat de Barcelona i
professor d’Història
Contemporània a la Facultat
de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna
(Universitat Ramon Llull). La
majoria dels seus assajos i
treballs d’investigació s’han
centrat en l’evolució de
l’extrema dreta des de la
postguerra fins al present a
l’Europa Occidental.
Col·labora en diversos
mitjans com el diari ‘Ara’, ‘La
Vanguardia’ i ‘El Periódico’.

PABLO
stefanoni
(Buenos Aires, 1972)
Periodista, doctor en Història
per la Universidad de Buenos
Aires, combina la seva
activitat acadèmica amb el
seu treball periodístic. Des de
2011 és cap de redacció de la
revista ‘Nueva Sociedad’. Ha
dirigit l’edició boliviana de ‘Le
Monde Diplomatique’ i ha
escrit sobre els processos
polítics a l’àrea andina. El seu
darrer llibre és ¿La rebeldía
se volvió de derechas? (Clave
Intelectual/Siglo XXI,
Madrid, 2021).

BERNARDINO ÁVILA
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L’emergència de l’extrema
dreta a Europa és un fet des
de ja fa un temps. Però, fins a
quin punt l’extrema dreta té
valors? Són els mateixos els
valors dels votants d’extrema
dreta dels que professen els
seus líders? Cal dialogar de
valors amb l’extrema dreta?

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

Comencem pel principi: sovint es diu
que l’extrema dreta no té valors. Què en
pensen, vostès? Té o no té valors
l’extrema dreta?
PABLO STEFANOnI — Sí que hi ha valors darrera de l’emergència que estem veient dels
moviments d’extrema dreta. Ara, sobretot
hi ha una qüestió reactiva, que jo he intentat pensar com a antiprogressisme, en el
sentit que això és el que permet actuar en
comú a moltes dretes que en realitat són
molt diferents entre sí i tenen valors molt
diferents respecte l’Estat, les qüestions
econòmiques, la llibertat i l’autoritarisme
o respecte el replegament nacionalista.
D’aquesta manera, actuen juntes com una
reacció en contra de les elits progressistes que, segons elles, controlen el món i les
persones comuns a partir d’un nou tipus
de totalitarisme, una espècie de Matrix
progressista. Després cada dreta té valors
específics, però aquest és el marc més ampli que els permet operar juntes, com un
bloc compacte, tot i les seves diferències.
XAVIER CASALS —Efectivament, podem
parlar de diferents extremes dretes però
amb un element en comú. Ell parla d’antiprogressisme, jo ho emmarcaria a un rebuig al pensament il·lustrat o a la igualtat,
a la separació de poders... que són els que

han creat la nostra cultura occidental i han
desenvolupat el seu argument. Com a conseqüència, veiem que l’extrema dreta –i els
seus valors, que els té– està qüestionant
els valors de la Il·lustració. Estem parlant
d’etno-nacionalismes o el que ells anomenen “preferència nacional”, és a dir, que els
autòctons del país són els que han de tenir
l’accés primordial als serveis, fet que no
deixa de ser una reacció al progressisme
cultural i que també incideix en la igualtat.
Per tant, estem parlant d’uns valors que
són reactius del que vindria a ser el món il·
lustrat, el món progressista. Però podem
dir que hi ha valors positius en l’extrema
dreta, Pablo Stefanoni?
P.S. —Sí, el que hem comentat també planteja diferents tipus de valors. Si un té en
compte la qüestió del replec cap a una ciutadania més orgànica en comptes d’una
ciutadania cívica, aquest crec que és un
valor positiu en el sentit de no reactiu.
D’altra banda, l’antiglobalisme em sembla que té com a correlat aquesta defensa
d’allò que és proper, la defensa de certes
polítiques de proximitat, a vegades amb
certes ressonàncies ecofeixistes. Dit això,
algunes branques de la extrema dreta agafen valors d’un nou tipus de llibertarisme;
que aixeca la bandera de la llibertat contra
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l’Estat. En el sector juvenil, aquesta manera de veure la llibertat està articulada en
clau anarcocapitalista.
Això té a veure, evidentment, amb el seu
llibre ‘¿La rebeldía se volvió de derechas?’.
Xavier Casals, quins valors afegiries als
que plantejava en Pablo Stefanoni?
X.C. — Jo els posicionaria en valors d’oposició. El politòleg francès Pascal Perrineau
va publicar el 2014 un llibre que s’anomena
La França au Front que assenyalava cinc
fractures que creaven valors contraposats
entre aquests partits d’extrema dreta i la
resta. Ell parla del lepenisme, però diria
que ho podem estendre a diversos partits.
D’aquesta manera parla d’una fractura entre societat oberta i tancada, entre els que
volen ampliar el moviment d’apertura internacional de la societat i els que prefereixen tornar a orientacions nacionals i
proteccionistes. Tot això no només en el
pla econòmic sinó també en l’àmbit polític
i social. És a dir, oposar-se a la integració
de la Unió Europea, limitar la immigració.
Perrineau al·ludeix també a una fractura cultural, que és on incidia ara en Pablo: la que proposen els partits en el sentit
d’avançar amb el liberalisme cultural heretat del Maig del 68 i els que insisteixen
en tornar als valors tradicionals d’ordre i
seguretat.
Després també tenim la fractura política, que és la que oposa a partidaris de govern (els partits sistèmics) i els partits de
protesta. I, finalment, hi ha la fractura geogràfica, que se solapa amb la fractura econòmica, la qual contraposa les zones perdedores de la globalització, excloses dels
grans circuits econòmics, i les zones que
en surten beneficiades.
Veiem, doncs, un conjunt de valors que
es va articulant: el proteccionisme, el nacionalisme, la crítica a l’Estat o la crítica de
l’Estat del Benestar. Un conjunt de valors
que s’articulen, se sumen i formen un corpus ideològic amb variables diferents.
És una bona definició per entendre del que
estem parlant. Els he demanat per l’extre·
ma dreta en general, però potser hauríem
de diferenciar els votants dels seus diri·
gents. Pablo Stefanoni, els valors dels vo·
tants de l’extrema dreta són els mateixos
que els dels seus dirigents?
P.S.— Aquest és un tema, certament. Fins

en el passat estava vinculat als jueus– n’hi
ha que coincideixen amb els valors dels
partits d’extrema dreta però també n’hi
ha d’un tipus que podríem qualificar com
a “vot protesta”. El fet és que davant l’absència de l’esquerra radical, o millor dit, el
debilitament de les esquerres radicals, el
vot a l’extrema dreta funciona com un vot
de protesta que no necessàriament comparteix tots aquests valors, però sí que veu
aquesta papereta com una arma contra
l’status quo. I això em sembla que és part
de l’èxit electoral de les formacions d’extrema dreta: l’haver-se ampliat a gent que
no necessàriament comparteix els mateixos valors però que sí que hi veu la possibilitat de canalitzar un cert inconformisme
que hem vist emergir després del 2008.

— Podem dir que
els votants de Le
Pen s’identifiquen
clarament amb els
seus postulats? En
un sector, sí. Un
altre, possiblement,
té un vot més
conjuntural, de
protesta.
a quin punt s’exculpa o es culpabilitza als
votants de certes forces polítiques? Hi ha
una barreja, crec. També és cert que l’extrema dreta, quan participa a les eleccions, actua de manera pragmàtica, fet que
podem veure quan es parla de la desdemonització de Marine Le Pen: per poder
créixer ha hagut de moderar molt les seves posicions, encara que hi segueix havent un nucli que és el que justifica que seguim parlant d’ella com a candidata d’un
partit d’extrema dreta. El que em sembla
és que, tornant a la qüestió dels valors que
tenen els seus votants –als quals també hi
podem sumar un nou tipus d’anticosmopolitisme que històricament és molt característic de l’extrema dreta, fins i tot
considerat com a un insult: el cosmopolita

x.c. — Aterrant-ho a les nostres latituds,
em fixaria en les eleccions presidencials a
França. Els sondejos previs al debat de la
segona volta de les eleccions estaven a 55
per cent per Macron i 45 per cent per Le
Pen. Tornant a la pregunta de: són tots els
votants de Le Pen d’extrema dreta? Probablement, encara que aquest 45 per cent
de votants forma part del que s’anomena
“vot de protesta”. Hi ha un vot d’identificació, possiblement amb la candidata, amb
els seus valors i el seu programa, però alhora el que també hi ha és una confluència
d’electorat que explica altres mòbils. Podria ser un rebuig de Macron com l’home
de les elits i “el president dels rics”, com
s’ha dit popularment. Podem dir, doncs,
que el votant d’extrema dreta s’identifica
de forma clara amb els seus postulats? En
un sector, sí. Un altre, possiblement, té un
vot més conjuntural, de protesta.
P.S.— Seguint amb això que comentes, un
autor francès va escriure que a França el
que hi havia era un problema d’oferta de
l’esquerra, més que de demanda. En el
sentit que moltes enquestes mostraven
que no hi havia una dretanització de la societat en la majoria dels temes i que, tot i
això, aquest fet convivia amb el vot de l’extrema dreta. De manera que sí que penso que hi ha un problema d’oferta –què és
el que ofereix el progressisme, l’esquerra?–, i no només una suposada dretanització de la societat. I, relacionat amb això últim, penso que sí, que hi ha un tipus
d’elector que intenta diferenciar-se votant
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A Espanya, la geografia electoral de Vox
mostra com alhora té vots de barris obrers
i populars i de zones de classes altes. Te·
nint en compte aquesta pluralitat, la senzi·
lla idea del “votant d’extrema dreta” queda
una mica volatilizada perquè inclou coses
molt diferents?
X.C. — Vox és un cas singular en la mesura que, a diferència d’altres països, no ha
sorgit de l’extrema dreta o de l’espectre
de l’extrema dreta, sinó que té el seu origen en una escissió del Partit Popular, de
la seva ànima més radical. Vox ha articulat un sincretisme ideològic. A què em refereixo? Per una part, molts votants del
PP es poden identificar amb Vox perquè
ha mantingut valors propis de la dreta tradicional, però alhora ha afegit d’altres elements, molt diferents. Un exemple clar és
el del trumpisme: com implementar murs
a Ceuta i Melilla. També té contactes amb
Viktor Orbán, d’Hongria, i amb el partit
Llei i Justícia de Polònia (de fet està dins
del seu grup al Parlament Europeu). D’altra banda, també ha assumit elements de
l’extrema dreta com pot ser la islamofòbia
o la por irracional a l’Islam o el tema de la
immigració.
En realitat, el que hem vist a Espanya
en relació a aquesta qüestió és la reconfiguració de l’àmbit de l’extrema dreta per
part d’un nou actor com Vox i que no procedeix d’aquest sector. Però, a més, hi ha
un problema afegit que és que el PP no té
una posició clara davant Vox. Ho hem vist
escenificat amb la investidura del president de Castella i Lleó on Santiago Abascal, dirigent de Vox, hi era present i no hi
era Núñez Feijóo, nou líder del PP. Per la
seva banda, Ayuso és partidària d’un pacte amb Vox, però Feijoo ho ha externalitzat
dient “que també poden fer acords amb el
PSOE” per evitar fer-los amb Vox, però això no és posicionar-se davant de Vox.
Com es poden combatre aquests valors re·
actius que plantejàvem que tenen els elec·
tors de l’extrema dreta? Té sentit inten·
tar dialogar sobre el que pensen? O s’ha
d’anar a la idea d’implementar un cordó
sanitari i no entrar en el seu debat?
P.S. —Aquest és el quid de la qüestió. Em
sembla que la gran qüestió que incomoda

al progressisme és que estem davant
d’unes dretes que efectivament són alternatives i han agafat una estètica molt irreverent. Fins i tot a vegades fan una espècie
de guerra de guerrilles discursiva agafant
banderes del progressisme però insertant-les en un marc reaccionari. Per exemple, Marine Le Pen o les extremes dretes
nòrdiques defensen les diversitats sexuals contra l’islam, sota l’argument que “la
millor forma de protegir a les poblacions
LGBTIQ+ és frenant la immigració i la islamització dels barris”. Fins i tot Vox ha començat a dir coses similars; “a Budapest
els gais viuen més segurs que a Barcelona”,
etc. El fet més novedós de l’extrema dreta actual és la disputa amb l’esquerra per
la bandera de l’inconformisme; no és una
pura reacció conservadora. I és aquí on el
progressisme no acaba de donar-li la volta.

BERNARDINO ÁVILA

l’extrema dreta; gent dels més pobres però també de les elits.

—El fet més
novedós de
l’extrema dreta
actual és la disputa
amb l’esquerra
per la bandera de
l’inconformisme; no
és una pura reacció
conservadora, a la
manera clàssica.

Personalment, considero que el terme
“cordó sanitari” és lleig, com tots els que
medicalitzen la política. A França parlen
de “front republicà” o de “vot barrera”.
En tot cas, aquestes fórmules són útils de
forma conjuntural, però a la llarga amb els
votants es necessita interactuar. I és precisament en aquesta interacció on el progressisme té el desafiament, no sé si de
debatre els valors, però sí de tornar a connectar amb les necessitats materials profundes de la societat. El que estem veient
és que hi ha una sensació de precarització
de la vida social que les extremes dretes
llegeixen al seu favor. El progressisme té
el desafiament de posar uns altres marcs
sobre la connexió social amb els de “baix”
i poder redefinir la manera amb què es debat. L’èxit de l’extrema dreta d’aquests
anys no ha estat tant la conquesta del poder sinó instal·lar una forma de pensar els
problemes de la societat. I aquí és on l’esquerra té el seu gran desafiament.
Afegiria el tema de l’agenda política. Fins a
quin punt dialogar els valors pot servir per
normalitzar i situar a l’agenda temes que
ens incomoden?
x.c.— Si ens fixem en el cas de Vox, per entendre com funciona la seva dialèctica, cal
que tinguem present que, moltes vegades,
són les altres formacions les que li fan la
campanya. Sobretot quan els partits de
dreta s’aproximen al seu discurs per no
perdre vots. Però també ho fan els partits
d’esquerres quan utilitzen Vox per mobilitzar el seu propi electorat. I moltes vegades els mitjans de comunicació magnifiquen sense voler la presència de Vox als
espais mediàtics. És el que va passar a les
eleccions andaluses de l’any 2018, quan es
va produir el salt institucional de Vox.
D’acord amb el que comenta en Pablo, l’anomenat cordó sanitari és molt
conjuntural. Una aliança de tots els partits per impedir que l’extrema dreta arribi a les institucions, quin sentit té? Aquesta pràctica desgasta al conjunt de partits
contraris a l’extrema dreta, ja que no poden realitzar una diferenciació ideològica. Què passa si el dia següent de les eleccions han d’asseure’s junts a governar?
Ho faran? Per altra banda, també escenifica el discurs de l’extrema dreta, que presenta els seus partits com a diferents als
altres. Si tots van contra seva, es visualitza

ENRIQUE MARCO

BERNARDINO ÁVILA
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— No hi ha fórmules
màgiques per
aturar aquestes
formacions.
Personalment, sóc
partidari que les
idees es combatin
amb idees perquè la
pedagogia és molt
important.
encara més aquest discurs. Tot plegat permet que l’extrema dreta es converteixi en
l’oposició de facto dels governs multipartidistes que es formen per evitar que no
arribi al poder i disposi d’altaveus institucionals. No hi ha, doncs, fórmules màgiques per aturar aquestes formacions. Personalment, sóc partidari que les idees es
combatin amb idees perquè la pedagogia
és molt important. I falta que els problemes es solucionin, ja que hi ha la percepció
de que l’extrema dreta crea problemes al

sistema democràtic, però en bona mesura,
l’extrema dreta sorgeix d’assenyalar problemes previs. N’és un símptoma, no una
conseqüència. Si hi ha zones degradades
que s’han convertit en guetos als entorns
de les grans ciutats, el que cal fer és invertir-hi, intentar resoldre-ho, no culpabilitzar-ne l’extrema dreta.
Per acabar, quins valors creuen que són
útils per afrontar aquest debat amb més
lucidesa?
P.S. — Cal tornar al valor de la igualtat social. Els darrers anys hem avançat molt en
qüestions d’igualtat sexual, però s’ha perdut l’accent en la igualtat social. Ara cal
tornar a posar aquest valor en el debat públic perquè l’esquerra pugui tornar a connectar amb els sectors de la població que
se senten exclosos, indignats, i que són vot
potencial per l’extrema dreta. També afegeixo: cal intentar entendre millor què són
les extremes dretes i evitar posar “l’antifeixisme en mode pilot automàtic”, que és
molt ineficaç per lluitar-hi en contra.
X.c. — Més que un valor, diria que cal tornar a reflexions àmplies i evitar els reduccionismes. Evitar plantejar que el

— Cal tornar a
posar la igualtat
social sobre la taula
perquè l’esquerra
pugui recuperar
els sectors que se
senten exclosos
i que són ara
vot potencial de
l’extrema dreta.
progressisme té una superioritat moral a
l’hora de tractar aquestes qüestions i evitar així les simplificacions, els tòpics o estigmatitzar el conjunt dels votants dels
partits d’extrema dreta pensant que “no
tenen solució” en comptes de lluitar per
recuperar-los. És a dir, davant d’un món
de simplificacions, molt lògic per entendre
fenòmens que són complexos, reivindicaria la importància d’abordar els problemes des d’un punt de vista més polièdric
o calidoscòpic.
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gent amb valors

“Un somriure pot fer feliç
a moltes persones”
La Fundació Clarós realitza
consultes mèdiques i
operacions cirúrgiques als
països del Tercer Món. Ajuden
a què molts nens puguin
escoltar, parlar i somriure.

Redacció

E

n quin moment i per què decideix
començar aquesta iniciativa?
Fa molts anys uns metges de l’Índia
van estar fent un stage amb nosaltres. Estic parlant de finals de la dècada dels noranta. Ells mateixos em
van oferir si volia anar a casa seva a
operar uns pacients com els que havien vist aquí. Vaig pensar, i per què no?
Vam començar fent una visita anual a l’Índia, a Nova Delhi. A poc a poc, ho vam anar
fent més sovint i s’hi van anar sumant altres països, com Romania, Camerun... I, des
d’aleshores, ja portem cent setze missions.
Vosaltres us desplaceu cap als països on
col·laboreu però també treballeu amb
professionals d’allà. Com és aquesta sinergia d’experiències?
És obligatòria i necessària. Nosaltres anem
allà, però prèviament hem de tenir una selecció de pacients. Per tant, nosaltres diem
què és el que volem operar i ells ens seleccionen els casos. En cas de dubtes, ens envien
fotografies o historials clínics i després seleccionem. Ells fan la preselecció i nosaltres
la selecció definitiva.
Com ho viuen aquestes persones el fet de
poder somriure?
Molts pacients tenen malformacions facials i, per cultura o vergonya, la família
els tenen amagats a casa perquè els veïns
no els vegin. Aquesta és la problemàtica
que tenim. Un cop operats, la família està
molt contenta i penso que realment és una
molt bona notícia i una bona causa poder
ajudar-los.

Què sent quan veu la reacció d’aquestes
persones i famílies ?
És una satisfacció immensa. Saps que has
fet un bé. Sóc dels que pensa que sempre
és millor donar que rebre. Al final de cada missió tots els membres de l’equip som
molt feliços perquè veiem a l’infant content i amb una oportunitat que d’una altra
manera no tindria.
Què significa per a vostè un somriure?
Un somriure és l’expressió de la felicitat
interna. Gran part del temps, estem angoixats, però per molt complicats que siguin els nostres problemes no hem de pensar que són els més importants. Segur que
hi ha gent que ho està passant molt pitjor
que nosaltres. Sempre cal tenir en compte
que per més dificultats que tinguis has de
somriure. Perquè un somriure pot fer feliç
a més persones.

Just aquesta Setmana Santa heu realitzat la missió cent setze a Cap Verd. Quin
objectiu tenia aquesta missió?
Exactament. Aprofitem sempre les vacances per no interferir amb la feina de la clínica que tenim aquí, a Barcelona. A Cap Verd
hem intervingut quinze casos de llavis leporins, una vintena de casos de fissures
palatines i altres casos amb malformacions facials. En aquesta missió també hem
fet cirurgies de sordesa i pensem que les
persones operades segurament podran
recuperar l’oïda.
Com es finança aquest projecte que porta a terme la Fundació Clarós?
Amb ajudes econòmiques. Qualsevol ajuda
és bona. En aquest sentit el meu missatge
és clar: si tu no tens les eines, ajuda les persones que sí les tenen. La generositat sempre és necessària.
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monogràfic
La nostàlgia
és perillosa?
Els joves, desil·lusionats
pel present, miren amb
enyorança el passat,
un temps que no han
viscut. Aquesta mirada
retrospectiva impedeix
construir el futur?
ENTREVISTA

OPINIÓ

ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

“És perillós usar la nostàlgia
com a eina política”
Begoña Gómez Urzaiz

Xavier Guix
Quin sentit té
mirar el passat?

“La nostàlgia és el fracàs de
generar noves idees”
Héctor García Barnés

Mar García Puig
Els esperits vibrants
de la nostàlgia

Joan Safont
La nostàlgia
republicana

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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La nostàlgia és perillosa?

BEGOÑA GÓMEZ URZAIZ

“És perillós utilitzar
la nostàlgia com a
eina política”
Aquesta periodista ha coordinat l’assaig coral Neorrancios
(Península), que alerta dels perills de la nostàlgia enfront de
la deriva d’un discurs que idealitza els temps passats i nega el
progrés de les darreres quatre dècades.

Text: ESTEVE VALLMAJOR / fotos: sergio ruiz
L’assaig Neorrancios neix com a resposta a l’auge d’un discurs que ha capitanejat la periodista i escriptora Ana Iris
Simón amb Feria (Círculo de Tiza); llibre que comença dient “em fa enveja la
vida que tenien els meus pares a la meva
edat”. Què amaga aquesta frase?
Amaga una voluntat de replegament cap
a valors del passat i una necessitat d’escapar-se de debats del present que són necessaris. “Em fa enveja la vida que tenien
els meus pares a la meva edat” és una frase
tramposa: sota l’aparença d’una afirmació
que gairebé tothom podria acceptar o formular, amaga una intenció més perversa.
Per què vau tenir la necessitat de contrarestar aquest discurs amb un altre
llibre, Neorrancios?
Em va semblar necessari en un moment en
què aquest discurs aquí a Espanya s’estava fent molt fort i aconseguia trobar uns altaveus molt potents des dels mitjans convencionals per expressar-se.
Advertiu sobre els perills de la nostàlgia,
però qui són els ‘neorrancis’?

Són els nostàlgics del passat, amb una
intencionalitat perversa. Volen restituir unes idees i valors del passat en un moment en què ja no tenen cap sentit. I amb
una certa lògica perversa.
Quins trets caracteritzen el seu discurs?
Els ‘neorrancis’ estan molt ben situats en
el discurs mainstream perquè fan servir la
imposició de la sensatesa, el fals seny. Ells
fan veure que el seu discurs és l’assenyat,
lògic i majoritari. Pensen que el llenguatge
de gènere és una bajanada i una pèrdua de
temps que no importa a ningú. Reclamen
tornar a l’essència, a allò fonamental. I això és una manera de segrestar el discurs.
El filòsof Pau Luque, en el seu text al llibre,
diu que la sentimentalitat és també una altra manera de segrestar el discurs. Perquè
si tu baixes al nivell de les emocions i els
sentiments, ja no pots rebatre d’una manera intel·lectual.
És a dir, a través d’una expressió sentida i bella ens envien un discurs ranci?
Sí. Dit d’una altra manera, qui vol estar
en contra de l’avi d’una persona? L’Ana

Iris Simón i altres pensadors ‘neorrancis’
són molt hàbils i ho han fet molt bé quan
toquen el nervi de les persones. El que no
em sembla legítim és afirmar que Feria, el
llibre d’Iris Simón, només és una novel·la
quan ella clarament fa una proposta política. El llibre, més enllà de les columnes
d’opinió i del que publica a Twitter, és un
artefacte polític.
Vostè assenyala el privilegi d’aquells
que poden reivindicar els temps passats com a millors.
La pregunta ha de ser: qui es pot permetre
la nostàlgia? La primera frase del capítol
d’en Rubén Serrano és molt il·lustrativa,
en aquest sentit: “La nostàlgia queer no
existe”. Moltes persones que surten de la
norma sexual o de gènere no es poden permetre la nostàlgia. Neorrancios no és un
llibre contra la nostàlgia. Estar en contra
de la nostàlgia és com estar en contra dels
diumenges a la tarda. No té sentit. La nostàlgia és una emoció humana i la sentim
tots. Nosaltres, els autors que participem
en aquest llibre, només critiquem l’ús pervers de la nostàlgia com a eina política.
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Qui se sent còmode amb el discurs que
vostès qualifiquen de ‘neorranci’?
Tot i que s’han produït certes fallides entre
l’aliança d’extrem centristes i els rojipardos, s’hi senten còmodes les persones que
enyoren les coses com eren abans. Sota un
discurs aparentment d’esquerres, però
d’una esquerra caduca que ja no serveix de
res i que desconfia del discurs identitari.
Tots hem caigut en la nostàlgia. Per què
és perillós aquest sentiment?
És perillós utilitzar la nostàlgia com a eina
política per imposar marcs mentals que ja
no serveixen. Els ‘neorrancis’ treuen importància a l’emergència climàtica o, per
exemple, defensen l’ús dels cotxes i el subsidi del petroli perquè és l’obrer qui necessita el seu camió. Però, en canvi, no advoquen per reduir l’ús del cotxe. Si la teva
resposta a aquesta situació és pensar que
la bicicleta és cosa de quatre hippies urbanites és que no estàs entenent res del que
està passant. I, a més, ets un trampós.
També pot ser trampós romantitzar la
infantesa o l’adolescència?
No té perquè. Si tu has tingut una infantesa feliç, pots romantitzar situacions passades. Tens un record de la infantesa unívoc i personal, que triga uns anys a agafar
context. Al cap del temps, entens els teus
pares com a subjectes polítics i vas comprenent quants diners tenien, com podien
plantejar-se la teva criança. Quan ets petit no et planteges tot això i quan tens un
record d’infantesa no l’has problematitzat
perquè eres un nen i no t’adonaves de res.
Els nostàlgics són tant de dretes com
d’esquerres?
L’esquerra és altament nostàlgica. I hi ha
molta gent interessada a cosir l’esquerra
a través de valors del passat, en comptes
del present i del futur. Encara que associem l’esquerra al progrés, hi ha una anomenada esquerra que és altament nostàlgica.
Vostè ha citat els rojipardos. Qui són?
Conformen l’aliança estranya entre els valors de l’esquerra i els valors pardos, del totalitarisme. Sempre ha existit aquesta idea
rojiparda i sempre ha sigut relativament
minoritària però sorollosa. Grupuscles
que pensaven que, contra l’amenaça del

“Estar en contra
de la nostàlgia és
com criticar els
diumenges a la
tarda. La nostàlgia
és una emoció i
la sentim tots. El
que critiquem és
l’ús pervers de la
nostàlgia”

totalitarisme, s’havia de jugar amb cartes similars. El rojipardismo és molt condescendent, per exemple, amb la classe
obrera com a subjecte de l’esquerra. Li
està atribuint una incapacitat d’adaptar-se a idees noves, de preocupar-se
per tot allò que no sigui material. Faltar-li el respecte és una manera curiosa de defensar el subjecte de l’esquerra,
les classes precàries, sobretot ara que
la precarietat està tan estesa. Creure
que un obrer, que pels rojipardos sempre són homes, blancs i heterosexuals,
no pot entendre el pensament queer, és
un menyspreu.
La nostàlgia és el fracàs de la imaginació política?
És molt més còmode no imaginar. Parteix d’un fracàs, d’una impotència o de
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la incapacitat per imaginar coses noves. És
més fàcil fer un refregit de coses del passat, que tampoc han funcionat.

Efectivament. Té sentit mirar enrere i s’ha
de fer, no és dolent. El que és trampós és
mirar enrere d’una manera interessada.

Quina relació tenen els discursos ‘neorrancis’ amb la incorrecció política?
La incorrecció política, que parteix d’una
incomoditat amb noves formulacions, està clarament relacionada amb el discurs
nostàlgic. La incorrecció política o la resposta a la cancel·lació i la cacera de bruixes parteix del replegament i d’un pensament molt conservador. Que vol conservar
els mètodes, les plataformes i l’hegemonia
per continuar dient les coses que sempre
han dit, des dels llocs on sempre s’han dit.
I ara estan molt incòmodes amb la resposta. Moltes vegades l’anomenada “cultura
de la cancel·lació” és una cosa tan senzilla
com una resposta amb allò que discrepo.

Hi ha hagut moments històrics on la
nostàlgia ha estat més present?
Sí, segurament. El romanticisme té molt
de nostàlgic. És un sentiment constant
en totes les èpoques històriques, però té
pics d’auge, per exemple, en allò estètic.
Les avantguardes serien el contrari de la
nostàlgia. Recordo quan l’administració
Trump va fer una proposta perquè tots els
edificis públics tinguessin una arquitectura neoclàssica. Els moviments totalitaris,
moltes vegades, són grans amants de l’art
nostàlgic, que és el que consideren bo.

Afirmeu que els discursos nostàlgics no
fomenten un discurs transformador a
escala sistèmica i estructural.
Sí. Per exemple, les idees d’habitatge en
comú sempre s’acostumen a ridiculitzar
per part dels ‘neorrancis’. Si l’única cosa
que proposes, contra la crisi de l’habitatge,
és poder-te hipotecar com als anys noranta... això quin potencial transformador té?
Ja sabem com va acabar, amb un esclat de
la bombolla immobiliària i una crisi monumental que va empobrir moltíssima gent.
En contra, però, ridiculitzen les alternatives residencials.
Com s’ha d’analitzar el boom de reboots de sèries de televisió de fa deu o vint
anys. Hi ha també nostàlgia cultural?
Això és una demanda purament comercial. Els analistes que treballen en comunicació política saben que el més difícil d’assolir quan tens un nou candidat o partit és
el reconeixement del nom: que algú reconegui el polític o la proposta política. Quan
agafes un producte cultural que ja existeix
i fas un remake, tot això ja ho tens guanyat.
L’Eudald Espluga, en el capítol ‘Autoayuda
neorrancia’, cita la sociòloga francesa Eva
Illouz, que parla de les característiques
del best-seller. La primera característica
de qualsevol best-seller és el reconeixement, que parteix d’una cosa coneguda.
Això, al final, ens dona confort. El corrent

“Que una persona
enyori com eren
les coses abans és
lògic i esperable.
El més preocupant
és que la gent jove
tingui nostàlgia d’un
temps que no ha
viscut”
majoritària de la indústria cultural està
instal·lat en el confort.
Per tant, considera que culturalment
s’imposen els relats que miren enrere?
Hi ha de tot, però sí que hi ha una narrativa
que mira al passat recent, per exemple, a
través de la generació dels avis. A Espanya
i a Catalunya hi ha una particularitat que
és la Guerra Civil. Fa unes setmanes, vaig
tenir la sort de poder veure Alcarràs, la
nova pel·lícula de la directora Carla Simón.
Està feta amb subtilesa, el guió és prodigiós, no es romantitza. Seria molt fàcil caure en la romantització perquè es tracta
d’una elegia, l’última collita d’una família
que ha d’abandonar les terres. I també té
una vinculació clara al període de la Guerra Civil. De fet, espectadors internacionals
que també hagin vist Madres paralelas de
Pedro Almodóvar pensaran que estem obsessionats amb la Guerra Civil. I és veritat. A Espanya i a Catalunya tot comença
en aquest episodi. Quasi totes les famílies, quan han d’explicar la seva història, comencen per la guerra.
La diferència rau en com s’utilitza i s’explica el passat, no?

L’auge del discurs nostàlgic avui dia és
transversal o afecta només al jovent?
És transversal, però és sorprenent que el
jovent sigui tan nostàlgic. Que una persona, al final de la seva vida, enyori com eren
les coses abans em sembla lògic i esperable.
El més preocupant és que la gent jove tingui
nostàlgia d’un temps que no ha viscut.
Quines conseqüències pot tenir que els
joves no mirin cap al futur, sinó cap al
passat?
La conseqüència principal és desmobilitzadora. Si tu estàs abstret en el passat, no
estàs mobilitzant-te per canviar les coses.
Això pot desembocar en un tap pel progrés i una impotència generalitzada.
“La nostàlgia permet projectar el passat cap al futur: s’aspira a aconseguir el
que se sent que es va tenir”, escriu Eudald Espluga.
És important el matís que aporta: el que
se sent que es va tenir. Perquè moltes vegades és un miratge. Potser has de seure amb els teus pares i preguntar-los com
van viure ells la seva vida, què volien i tenien quan eren joves. Per això, el discurs
nostàlgic és molt trampós.
A molts potser els sembla que l’anàlisi
que fa de la nostàlgia peca d’una lectura massa literal. Què els diries?
No crec que sigui un discurs molt literal.
Es tracta de criticar inclús l’anhel, no tant
la literalitat. Em sembla lògic que aspiris a
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tenir una família, un cotxe i una Thermomix. No em sembla lògic que vulguis imposar-ho a tothom com una solució política i
que, d’aquesta manera, vulguis inhibir-te
d’altres debats polítics urgents, minimitzar problemes existents o ridiculitzar altres solucions.
Ens hem tornat més nostàlgics perquè el futur que s’albira és catastròfic i
distòpic?
Evidentment, les dues coses tenen una relació lògica. El futur no pinta bé, però precisament per això hem d’intentar que no
sigui tan catastròfic. I sí, veig lògic voler
tornat al passat, però també és fàcil i còmode. Hauríem d’intentar, encara que sigui més complicat, buscar altres vies.
Quin discurs cal articular per a tota
aquesta gent que se sent desencantada?
Potser no cal ser un il·lús, només cal ser

una mica realista i veure les coses tal com
són. La resposta als neorrancis no és una
qüestió utòpica, sinó d’un realisme clarivident. Segurament les coses es podrien
expressar d’una altra manera, més en positiu. Tot i que el discurs dels nostàlgics
tampoc és especialment feliç o inspirador.
També tenen una visió derrotista.
Si la seva conclusió és que hem de deixar
la nostàlgia de banda, quin hauria de ser
el valor a apel·lar per mirar cap al futur?
La fraternitat, que precisament sona nostàlgic i antic. Ara es parla més de la sororitat, que és la fraternitat en femení, però em
sembla el valor a apel·lar, la col·lectivitat. A
banda de tot el que hem dit, el discurs ‘neorranci’ és també profundament individualista, tribalista. Es preocupa que la tribu,
moltes vegades només de sang, estigui bé i
prou, i això és molt preocupant. I el contrari de la tribalitat és la fraternitat.

Una RESPOSTA AL
DISCURS NOSTÀLGIC
Begoña Gómez Urzaiz és periodista
freelance i viu a Barcelona. Escriu
una columna d’opinió a La
Vanguardia i col·labora habitualment amb El País o Radio
Primavera Sound. Enfront de l’auge
del discurs nostàlgic, va animar
l’editorial Península a articular una
resposta. Finalment, li van
encomanar la feina de coordinació
a ella i va reunir a veus com Eudald
Espluga, Noelia Ramírez, Pau
Luque o Desirée Belaa, entre
d’altres, en el llibre Neorrancios.
També imparteix classes en el
màster de Periodisme Literari de la
UAB i aquest mes de maig publica
el seu primer llibre, Las abandonadoras (Destino).
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xavier guix
Psicòleg i escriptor

quin sentit té
mirar el passat?

C

apficat en les teves coses, amb una llista musical de fons que et fa companyia, sobtadament
sona aquella cançó que forma part del paisatge sonor de la teva vida, potser d’aquells dies
d’adolescència en els que tot era nou i intens.
Tot d’una et sents transportat per un amuntegament d’experiències que et commouen,
com si del fons d’armari emocional revisqués
un tros de vida viscuda. Només que ara, aquell
record manté una fragància que esdevé un oximoron: una alegria trista. Com si en aquell instant fossis conscient de tot el que va significar
aquell temps, aquelles experiències en les que, sobretot,
no t’havies de preocupar de res més que no fos viure plenament. No pas com ara, que tot són cabòries.
Si la descripció de l’escena et ressona, encara que
potser vingui de veure una fotografia, trobar-te amb algú del passat o visitar un lloc al que no havies tornat mai
més, el més probable és que t’hagis entaforat en una experiència nostàlgica. I un cop dins, hi ha certs recorreguts psicològics que poden passar de puntetes per una
estranya ambivalència entre la tristesa i la felicitat, o poden esdevenir autèntics cataclismes emocionals.
La nostàlgia fa mal?
Recordar bons temps passats no fa cap mal, si l’experiència ens millora el dia que tenim. La gratitud per allò viscut
és una condició indispensable per viure amb pau amb el
nostre passat. Esdevé tot el contrari quan la memòria ens
obre un portal cap a certs moments de la nostra vida als
que voldríem tornar, però no podem. La paraula nostàlgia, en la seva arrel grega, es nodreix de nostos, que ve de
nesthai (retorn, tornar a casa), i d’algos (patiment). Definiríem així la nostàlgia com el patiment causat pel desig

impossible de tornar.Arribats a aquest punt, la nostàlgia esdevé una experiència de duresa emocional, un terrible sentiment d’impotència davant la plantofada que dona
allò real: no hi ha camí de retorn, tot i desitjar-ho amb tota l’ànima. Efectivament, podria ben bé dir que els embolcalls de la nostàlgia són dolors de l’ànima, neguitejada per
un present que potser esdevé cansat, repetitiu, anguniós.
Viatjar al passat
Quan no suportem el present busquem el consol, uns en
el passat, altres en el futur tot projectant plans. Aquesta
transportació en el temps és una fugida. Deu ser per això
que ara tornen les modes de fer festes dels anys setanta,
vuitanta, noranta... Segurament està resultant molt feixuc transitar per tempestes incalculables com una pandèmia, una nova guerra i l’amenaça de canvi climàtic.
Quan l’ésser humà es capbussa en la incertesa i no
pot controlar què passarà, pateix. Per tal d’estalviar-se
patiments cercarà pegats que el distreguin. Però compte: hi ha entreteniments que poden resultar molt cars,
emocionalment parlant, en aquelles persones que queden atrapades en el passat.
Hi ha ferides, traumes fins i tot, que en el camí de vida deixen cicatriu. Mirem però de sanar-les, de tirar endavant, de ressignificar allò viscut i aprendre les seves lliçons. També hi ha caràcters melancòlics, tarannàs que
tendeixen a la sensibilitat, el bon gust, la introversió i el
perfeccionisme. Tot els afecta d’una manera o altre.
En canvi, hi ha persones que no volen viure el present.
És com si no volguessin créixer, com si el temps s’hagués
aturat en aquells dies que “sempre seran millor que els
d’ara”. Persones que remenen tothora l’extraordinari del
passat, comparat amb una quotidianitat resignada. Per
dir-ho d’una altra manera, el seu “jo” no ha crescut, volen
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seguir essent el que varen ser i viure. Com deia Milan Kundera: “El crepuscle de la desaparició ho banya tot amb la
màgia de la nostàlgia”. Hi ha però altres nostàlgies.

a casa. Diu Homer: “Res no hi ha tan dolç com la pàtria i
els pares propis, encara que es tingui en terra estranya i
llunyana la més gran i fastuosa de les mansions”.

La pregunta més interessant
Ben mirat doncs, no podem tornar al passat, ni som els
mateixos que vàrem viure aquelles experiències. Quan
tornem al passat, ho fem des de la perspectiva que tenim
avui i això ho canvia tot. Com si fóssim directors d’una pel·
lícula, fem anar les escenes a conveniència, afegim i traiem segons ens convé. Quin sentit té llavors la nostàlgia?
Aquesta és la pregunta que li interessa al psicòleg:
per què algú està ara fent ús del passat? Fuig d’un present insuportable? Cerca nous sentits a la seva vida? Viu
amb excessiva pressió i angoixa? Està cercant raons per
deixar una relació, una feina, un lloc on viu? Sembla de
riure, però moltes persones quan dubten sobre la seva
relació actual, comencen a recordar els primers amors.
La nostàlgia pot esdevenir un refugi tortuós, una excusa per fugir del present o un símptoma que alguna cosa no està ben posada a la nostra vida. Encara ens falta
una darrera opció. La nostàlgia de qui no pot viure d’allà
on és. Penso ara en totes aquelles persones d’Ucraïna
que han hagut de fugir per la guerra. I en les que han patit l’exili o en les que han hagut de buscar nous horitzons
per sobreviure. En totes elles hi ha el mateix síndrome:
l’etern retorn. És la nostàlgia dels grecs convertida en mite a través de la figura d’ Ulisses, en la llarga travessa de
retorn a Ítaca.
Hi ha una tendència a cercar aquell lloc que ens fa
sentir com a casa. Un símbol del rencontre amb la pròpia
pau interior. Potser per això ens agrada tornar als contexts de la nostra infància i adolescència, recuperar per
instants el poble, la seva gent, els seus carrers, tota la trama de paisatges, olors, fotogrames i seqüències ancorats
al sistema emocional. Deu ser per això que molta gent, de
grans, volen tancar el cercle de la seva existència tornant

Volem aturar el temps
En la línia de Heidegger, l’ésser humà concret s’experimenta amb la urgència de renovar, de mode dramàtic i
alliberador, un passat, més o menys nostàlgic o privilegiat, a fi d’assumir més lúcidament el seu futur, individual
o col·lectiu. El problema d’avui, així ho proclamen els joves, és que no s’entreveu un bon futur. Han d’assumir un
relat imperant de mal pair: viuran pitjor que els seus pares. Vet aquí perquè es torna a mirar tan enrere. És una
temptació, però no la millor solució. És una protecció psicològica quan el futur espanta i el present desespera. No
obstant, és un pedaç a curt termini. Som éssers en constant esdevenir, raó per la qual no té sentit voler aturar el
temps i girar l’esquena al futur.
Tot i així hi haurà retorns inevitables als aromes del
passat. Tot el que hem viscut amb gust i ganes cerca la
repetició. No farà cap mal recordar que hem estat afortunats de posseir experiències grates de recordar, potser amb un toc d’alegria trista. Només que hem d’evitar
quedar-nos atrapats en la nostàlgia.
Des que simbòlicament vam ésser expulsats del paradís que tenim anhel d’absolut, de sentir que la vida ens
omple sense que ens falti de res. Però som éssers carents,
desitjosos d’allò que no tenim. Transitar per la buidor, la
superficialitat i dosis elevades d’incertesa, sembla que
convidi al refugi de la nostàlgia. Millor un altre camí que
enlloc d’anar enrere, vagi a fons. Que enlloc de fugir cap
al passat, es lliuri creativament a l’esdevenir. Que enlloc
d’anar a la desesperada, abraci amb confiança que el millor està per venir.
Xavier Guix és psicòleg i escriptor. Treballa a l’Insitut Kairós
i és cocreador de Espai Sinàptic
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Héctor García barnés

“La nostàlgia és el
fracàs de la capacitat de
generar noves idees”
Aquest llicenciat en Comunicació Audiovisual i col·laborador de El
Confidencial es proclama fill d’una generació que ha deixat de creure en
el futur i per això acaba de publicar Futurofobia (Plaza&Janés).

TEXt: LAURA CERA / Foto: Carmen Castellón
La nostàlgia és un exercici molt comú
entre els humans, però és perillosa?
La nostàlgia és un dels molts refugis que
tenim. Hi ha dos camins possibles: la nostàlgia i l’apocalipsi. I, actualment, la nostàlgia és el camí més comú, perquè part de
la societat viu abocada en aquesta nostàlgia, en creure que el passat va ser millor. La
nostàlgia es converteix en un refugi davant
l’angoixa del present. Els joves que ara tenim vint i trenta anys som especialment
nostàlgics perquè també existeix una cultura que fomenta aquesta nostàlgia; només cal posar Netflix o Disney+ una estona
per comprovar-ho.
Quines són les causes que han provocat que les generacions de joves d’entre
vint i trenta anys estiguin atrapades entre la nostàlgia i l’apocalipsi?
Les causes són diverses. Per mi, la futurofòbia és el mal en el qual vivim i cap al qual
ens dirigim. Hi ha unes condicions materials òbvies, especialment la crisi del 2008 i
els seus conseqüents xocs; però també la
crisi del coronavirus, la guerra a Ucraïna...
Tot això, amb el temps, ha generat una forma particular de veure les coses. Ara ja no
hi ha una visió del futur en la qual podem

articular els nostres projectes. L’únic futur que projectem és un futur pitjor que el
present. Els successius xocs han generat
una sensació d’inestabilitat. Ara bé, tampoc som la generació que ha viscut més
crisis, però sí que som la generació que tenim més interioritzada aquesta sensació
de manca de futur.
La nostàlgia té alguna cosa de positiu?
Sí, és clar. Tothom té la necessitat de trobar en el passat aquelles coses que el feien vibrar. De fet, si ens hi fixem, ens agrada recordar aquells temps passats que ens
oferien un futur. En el camp de la música,
per exemple, si David Bowie avui encara
ens agrada és perquè oferia imatges molt
furistes, romàntiques i molt excitants. Simon Rynolds ho explica molt clar en el llibre Retromanía: “La indústria de la música
consisteix en tornar al passat per recordar
quan teníem un futur”.
Per tant, sentim més nostàlgia de la possibilitat de futur que del propi passat?
Podem sentir nostàlgia de qualsevol cosa, fins i tot de les coses dolentes. Amb
el temps, episodis passats els incorporem a la nostra pròpia biografia i ja no ens
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semblen tan dolents. Per exemple, ara podem veure documentals de guerres, com la
Guerra Civil o la Segona Guerra Mundial,
de forma nostàlgica.
Estem parlant de joves que tenen nostàlgia de la joventut dels seus pares. Es
pot tenir nostàlgia d’uns anys no viscuts, no experimentats?
La indústria provoca aquest tipus de nostàlgia. De petit, sempre vaig desitjar que
fessin més pel·lícules de La guerra de les
galàxies i ara n’estic fart. Els darrers anys
també s’han tornat a ajuntar totes les bandes de música que hauria volgut veure de
jove i que generacionalment no vaig poder
veure. El fet de no haver viscut una cosa,
també fa augmentar el romanticisme que
l’envolta. La imaginació sempre és millor
que la realitat.
A quins valors hauríem d’apel·lar per
combatre aquest discurs nostàlgic?
La imaginació és fonamental per pensar i
per posar-se en marxa amb noves alternatives. Manca una mica més de ficció, d’imaginació, d’escapisme i de pensar altres possibilitats i realitats... i creure que les coses
demà poden ser millors que avui.
És un costum molt habitual comparar
generacions. Per exemple, la nostra joventut amb la joventut dels nostres pares. És tramposa aquesta comparativa?
Segurament, sí. Jo no vull entrar en el debat
de si nosaltres vivim més bé o pitjor que ells
sinó explicar perquè tenim aquesta sensació i la resposta és aquesta gran importància social de la nostàlgia. Al final, el que està
en joc sóc les expectatives i els itineraris vitals de les persones. És veritat que els nostres pares van néixer en un moment en què
sobre el paper les expectatives semblava
que havien de ser baixes, però van acabar
sent millors del que s’esperava. En canvi,
els seus fills tenien grans expectatives i, al
final, no es van complir com s’havien imaginat. De totes maneres, és molt difícil comparar generacions i cal tenir en compte que
les lluites generacionals sempre són molt
tramposes.
Quines poden ser les conseqüències socials d’una generació de joves que no mira el futur i té la mirada en el retrovisor?

En el llibre parlo de la futurofòbia com
d’una professió autoimposada. Si no tens
una direcció clara de cap on vols anar, es
produeix un encarcarament. Tinc la sensació que en la meva pròpia generació i en
les ments joves s’ha imposat la idea que ja
no es pot fer res, de paràlisi, i això ens pot
conduir a l’individualisme. Quan tot va de
mal en pitjor, el més important és salvar-se
un mateix. Arriba un punt en què els projectes i les idees comunitàries desapareixen i la societat acaba sent ultraindividualista i ultracínica.
Quin paper ha tingut la pandèmia en
aquest procés?
La pandèmia ha estat el desencadenant.
De fet, la idea d’escriure aquest llibre va
créixer durant el confinament. Quan vaig
fer els primers passejos després del confinament em vaig adonar de la naturalitat
amb què la gent havia acceptat aquella situació. El moment de negació van ser molt
breu. Quan parlaves amb els ciutadans
molts tenien assumit que després d’un
mal en vindria un altre. No hi havia cap esperança amb el futur.
En el seu llibre també assegura que “els
missatges futurofòbics són molts útils
per l’explotació laboral”. Per què?
Tot es basa en el missatge: “Tingueu en
compte el fred que fa allà fora”. Personalment fa deu anys que treballo a la mateixa empresa i sempre he tingut la sensació
que em farien fora el dia següent. I aquesta
és la mateixa sensació que tenen molts treballadors. Vivim amb la idea que tot està
molt malament; que si deixem la feina, no
en trobarem cap altra; que si demanem un
augment de sou, no ens el donaran, etc. Totes aquestes idees només beneficien l’explotació laboral i per això són tan importants moviments com “la gran renúncia”
que han tingut lloc als Estats Units, on s’ha
produït un abandonament massiu i voluntari de milers de llocs de treball fixos per
part de persones que han decidit buscar
millors oportunitats sense que un acomiadament les forci a fer-ho.
La nostàlgia també forma part del missatge polític. La introducció d’aquest
element constata el fracàs de la imaginació política?

“La meva
generació, aquells
que ara tenim
trenta anys, no és
la que ha viscut
més crisis, però
sí la que té més
interioritzada
aquesta sensació
de manca de
futur”
Sí, i afecta tant a la dreta com a l’esquerra.
És evident que l’ús de la nostàlgia és més
obvi a la dreta conservadora, però també a
l’esquerra. L’apel·lació a temps passats és
el fracàs de la capacitat de generar noves
idees. Qualsevol exemple d’imaginació política, com la renta bàsica o la setmana laboral reduïda, són considerats senyals de
l’apocalipsi, de futurofòbia.
Vostè assegura que “el futur està a les
nostres mans i que encara podem canviar el futur de la història”. Com podem
canviar aquest present nostàlgic per un
present esperançador?
Tenint en compte que al llarg de la història
sempre hi ha hagut guerres, que sempre hi
ha hagut pandèmies i que la societat, degut a la seva acceleració constant, sempre
tindrà moments de crisi... la societat actual es pot refer, com ja ho va fer també en
altres moments, per exemple el 1946, just
després de la Segona Guerra Mundial. De
fet, aquest és un moment ideal per posar
en marxa la maquinària i començar a imaginar altres societats possibles.

valors 32

La nostàlgia és perillosa?

Mar García Puig

Llicenciada en Filologia anglesa, editora i diputada al Congrés

Els esperits vibrants
de la nostàlgia

L

es persones que ens hem submergit en les profunditats de la lingüística sabem que l’etimologia pot ser un bon mapa. L’origen de les paraules ens porta sovint a descobrir moltes coses
sobre nosaltres mateixos i de la naturalesa
d’allò a què la paraula referencia. En el cas de
la paraula ‘nostàlgia’, el seu origen és precisament fruit d’un exercici de nostàlgia. La va encunyar un estudiant de medicina, Johannes Hofer, el 1688, en la tesi preliminar que iniciaria el
seu procés per tal d’erigir-se en doctor de la
Universitat de Basilea. La tesi en qüestió, titulada Dissertatio medica de Nostalgia oder Heimwh, versava sobre un fenomen que es produïa en joves que, lluny de
casa, sucumbien a estranyes formes de febre i tisi.
Aquest tipus de mals s’havien observat ja especialment entre els soldats suïssos que lluitaven lluny del seu
país, i havien rebut el nom de “das Heimweh”, mentre que
els francesos s’hi referien com “la maladie du pays”. Però
va ser Hofer qui ho va considerar una malaltia clínica, i li
va donar el nom de ‘nostàlgia’, que en el seu origen era un
terme mèdic. Hofer va decidir formar la seva nova paraula mirant al passat, amb les arrels gregues nostos (retorn
a casa) i algos (dolor o enyorança). La definició que el jove
suís va fer d’ella, “la tristesa que sorgeix de l’ardent desig
de tornar a la pàtria”, concilia perfectament amb la seva
etimologia grega, que ens remet al gran viatge de tornada a casa de tots els temps, el d’Ulisses i la seva ànsia per
a la seva Ítaca.
Però per a Hofer i els homes i dones del seu temps,
la nostàlgia no era només un sentiment, ni un terme filosòfic o polític, sinó una crua malaltia que havia de tractar-se amb urgència si volia evitar-se el pitjor desenllaç. En la seva tesi, Hofer descriu de forma detallada el

procés patològic que es dona en el cos del nostàlgic amb
el típic llenguatge de la fisiologia del segle XVII: es produeix un “moviment constant dels esperits animals al llarg
dels túbuls blancs dels cossos estriats i el centre oval del
cervell”, on “s’adhereixen les impressions residuals de la
pàtria”. Aquesta estimulació sensorial produiria unes vibracions que “exciten en l’ànima una idea recurrent i exclusiva de tornar a la pàtria”. Aquests esperits vibrants
eren per a Hofer fines partícules quantificables que bloquejaven els conductes nerviosos i impedien que circulessin altres esperits animals pels canals invisibles que
connectarien les diverses parts del cos, afectant així totes les facultats corporals.
Aquesta concentració d’esperits animals provocaria que la sang s’espessís, la qual cosa acabaria afectant
el cor. Els símptomes se succeirien llavors en cadena:
“Tristesa constant, pensament obsessiu sobre la pàtria,
insomni i son agitat, feblesa general, pèrdua de la gana,
palpitacions del cor, dificultats respiratòries, [...] febres
contínues i intermitents”. Si no es tractava, la “consumpció dels esperits” i l’afebliment inexorable del cos accelerarien la mort per esgotament.
Encara que Hofer proposava alguns remeis mèdics
(administració de purgants, bàlsams i emulsions o sagnies), ell mateix admetia que la ciència tenia els seus límits i
que, en última instància, en cas que el pacient no millorés,
només quedava una solució per a evitar la mort: “Enviar
[al pacient] a casa immediatament, sense importar si està molt malalt o fràgil, sigui en carruatge, llitera o qualsevol mitjà disponible”.
Per a il·lustrar-ho narra el cas d’una nena que vivia
amb la seva família al camp. Després de patir una greu
caiguda, va ser traslladada a l’hospital a la ciutat. En recuperar la consciència, va rebutjar qualsevol aliment o
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medicina, i només cridava “Ich will Heim, Ich will Heim”
[Vull tornar a casa, vull tornar a casa]. Quan va tornar a la
seva llar amb els seus pares, estava tan feble que es temia
per la seva mort. Sorprenentment, al cap d’uns dies de
ser de nou al poble, es va recuperar completament sense
ajuda mèdica.
El símptoma d’una imaginació danyada
Amb el temps, la nostàlgia ha deixat de ser una malaltia per a convertir-se en un estat d’ànim, i el concepte
ha adquirit matisos filosòfics, artístics i polítics i ha deixat enrere els mèdics. També s’ha ampliat el seu sentit,
que ja no es refereix únicament a l’enyorança d’un lloc,
sinó també d’un temps passat. Però l’essència continua
sent la mateixa: mirem a un altre lloc o un altre temps en
el qual pensem que seríem més feliços, enyorem la seva
autenticitat i seguretat. El problema és que, en aquest
exercici de mirar, elaborem. Ja ho va dir Hofer, la nostàlgia és el “ymptoma imaginationis laesae”, el símptoma
d’una imaginació danyada. I com afirmaria després Marcel Proust en A la cerca del temps perdut, “el record de les
coses del passat no és necessàriament el record de les coses tal com van ser”.
La nostàlgia pot ser una força dinàmica, que animi a
la creativitat i a la cerca del canvi. Així ho avalen diversos estudis, com un realitzat recentment per la Universitat de North Dakota, que revela que, contràriament a les
observacions de Hofer, és un fenomen majoritàriament
positiu: en lloc de deprimir l’estat d’ànim d’una persona,
mirar cap endarrere pot ajudar-la a activar-se i reorganitzar-se . Més enllà d’aquests discursos motivacionals,
la nostàlgia ha estat també fonamental per a la creació
artística, com l’obra mestra de Proust i la seva pervivència demostren.
La moda de la nostàlgia
Però la nostàlgia pot ser també una força reaccionària.
En els últims anys, de fet, s’ha erigit en un dels instruments més efectius per al creixement de la ultradreta a
tot el món, que s’ha recolzat en ella i en la inclinació humana a sentir-la per a promoure una visió pessimista del
present i el futur que combaten amb promeses de protegir una tradició i identitat nacional idealitzada. Prova clara n’és el lema amb el qual Donald Trump va conquerir el
cor dels estatunidencs, el “Make America Great Again”,
on l’adverbi ‘again’ fa referència a un temps indeterminat, mític, a la grandesa del qual és difícil no sucumbir.
El crític literari Frederic Jameson ha parlat de “nostalgia mode” per a descriure un estat d’ànim i una tendència pròpia del nostre temps, una espècie de “moda
de la nostàlgia” que no se cenyeix exclusivament als entorns reaccionaris tradicionals . De fet, aquest ús de la
nostàlgia, tan propi de la ultradreta, ha ocupat una part
del discurs vinculat a l’esquerra. Hi ha una reivindicació
del discurs obrerista i sindicalista del passat, una aposta
per tornar a allò que es considera l’essència de l’esquerra,

“La nostàlgia pot
ser una força
dinàmica, que animi
a la creativitat i a la
cerca del canvi”
que hauria estat contaminada per discursos secundaris
com el feminisme o els debats sobre el gènere.
El fet que tota mirada nostàlgica impliqui una reelaboració, fa que moltes vegades siguin els símbols els
que acabin definint el passat al qual s’aspira, molt més
en aquesta era consumista i de fetixització material a la
qual sucumbeix fins i tot qui es creu més indemne. Per això val la pena recordar com van sorgir aquests símbols,
perquè gairebé mai és de manera fortuïta, i la seva fabricació pot revelar les parts fosques d’un passat que la nostàlgia difícilment il·lumina. Eric Hobsbawm va estudiar
com a partir del segle XX la iconografia obrera i socialista es va masculinitzar i va invisibilitzar a les dones i la seva tasca dins de les lluites socials. Moltes vegades elles
van ser les protagonistes de manifestacions, vagues i motins, molt especialment quan es tractava d’accions directes per al control dels preus que amenaçaven la subsistència de les famílies. La nostàlgia com a emoció posa els
seus ulls en el tors idealitzat de l’home obrer. La imaginació danyada, que diria Hofer, no és capaç de veure la dona que queda fora del retrat, ni de donar compte de la seva lluita i les seves misèries.
Seria absurd rebutjar la nostàlgia, ja que hi ha en ella
quelcom humà, bell i mobilitzador al qual no hem de renunciar. Però això no ha d’impedir que exercim una crítica conscient cap a aquells que sota la seva influència
tracten d’oferir-nos versions esbiaixades del passat, que
curiosament sempre invisibilitzen el sofriment dels mateixos subjectes, majoritàriament femenins. Perquè si és
cert que mai podrem desprendre’ns de la nostra subjectivitat present quan mirem cap endarrere, també ho és
que hem d’aspirar a entendre les ideologies que participen en els exercicis de nostàlgia. I això implica saber reconèixer l’artificialitat i els objectius als quals serveixen
aquestes vibracions que, en la descripció de Hofer, “exciten en l’ànima una idea recurrent i exclusiva de tornar a la
pàtria” i que, massa vegades, molt més en temps d’incertesa com els nostres, no són tan innocents políticament
com en un principi podríem creure.

Mar García Puig és llicenciada en Filologia anglesa i, des del
2015, diputada al Congrés per En Comú Podem
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la Nostàlgia republicana

E

l 14 d’abril de 1931, després de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera i de la dictablanda
del seu company d’armes Dámaso Berenguer, la
victòria republicana a les principals ciutats, en
unes eleccions municipals que tenien un sentit
de plebiscit sobre la monarquia, obria un nou escenari a Espanya. El rei Alfons XIII, descendent
de la nissaga borbònica iniciada per Felip V i que
ja havia estat foragitada poc més de seixanta
anys abans, prenia el camí de l’exili i era proclamada la Segona República espanyola. A Barcelona, el vell dirigent independentista i antic tinent
coronel d’enginyer, Francesc Macià, líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, proclamava la República Catalana com a part integrant de la Federació Ibèrica, que seria
reconvertida en la Generalitat de Catalunya.
“¡Quina glòria la d’aquell 14 d’abril! Tot el país feia olor
de farigola florida, de terra que surt d’una llarga hivernada; i nosaltres, tan joves i tan lliures, ¡amb la sensació
que no ens havia calgut sinó venir al món per fer-lo canviar! ¿Qui ens hauria pogut posar la brida? ¡Tota la terra
feia olor de farigola, de Pasqua de Resurrecció! Era la glòria d’un dia d’abril i aleshores no sospitàvem que fos tan
incerta; qui podia pensar-se que aquella alegria excitant
acabaria cinc anys després en la més absurda de les carnisseries...” D’aquesta manera resumia l’escriptor Joan
Sales la vida efímera de l’esperança primaveral d’aquell
nou règim de llibertat, democràcia i renaixement polític
de Catalunya, que va acabar en una guerra civil provocada pel cop d’estat d’una part de l’exèrcit, d’on sortiria vencedor un bàndol feixista, que comptava amb el suport de
l’Alemanya nazi i la Itàlia mussoliniana, i que s’inscrivia en
el moment totalitari dels anys trenta.
Durant els cinc anys que la Segona República havia pogut viure en pau, s’havia aprovat una constitució democràtica inspirada en la modernitat de la llei fonamental de la
República de Weimar. A més, s’havia reconegut el dret de
vot de les dones i s’havia iniciat la reforma agrària, la militar i la separació de l’Església i l’Estat. S’havia aprovat

l’autonomia de Catalunya mentre s’obria el camí perquè
l’assolissin el País Basc i Galícia, i es feien passos per assegurar l’educació per a tothom i unes condicions de treball dignes. Però, les tensions la van acompanyar des dels
inicis, fruit tant de la desunió del republicanisme que havia portat el nou règim i que pagava la inexperiència i les
velles animadversions personals dels seus líders, com per
l’hostilitat d’una dreta que no va saber entrar en el joc polític republicà, dominada per les forces més reaccionàries
que conspiraven des del primer dia per tombar el règim, i
la permanent inestabilitat provocada pels elements obreristes i revolucionaris que volien anar més enllà del que
qualificaven de “república burgesa”.
Torna la bandera tricolor
Fa pocs dies, el 14 d’abril passat, Twitter s’omplia de banderes tricolors, de fotografies en blanc i negre per commemorar un moment que el pas del temps ha ajudat a
mitificar. Per quin motiu s’ha construït el que podríem
anomenar una nostàlgia republicana?
En primer lloc, el mateix final abrupte de l’experiència
republicana. Vençuda per un règim franquista que va saber adaptar geopolíticament la seva existència al llarg del
temps, de la complicitat amb l’eix nazi-feixista de la Segona Guerra Mundial fins a l’anticomunisme durant la Guerra Freda, la Segona República es va convertir en un record
vetat. Un tabú. El franquisme i els seus intel·lectuals –que
també van existir– van tenir temps al llarg de quatre dècades de fabricar un potentíssim relat autojustificatiu en el
qual es fonamentava el seu caràcter providencial en el desastre de la República. Així, el cop militar havia estat una
imperiosa i inevitable necessitat, no pas un acte de traïció
al poble i al país. Condemnada al silenci o l’exili, la memòria
republicana va quedar estroncada o va perviure com un
secret. Com a molt se solia evocar, sense entrar en detalls,
un món: l’abans de la guerra, que havia marcat un abans i
un després a les vides de joves i grans.
Van ser les novel·les dels escriptors que havien tornat
de l’exili les primeres que van desvetllar als lectors nascuts

valors 35

La nostàlgia és perillosa?

d’aquell silenci que aquella història dels llibres d’escola
potser no era ben bé com els l’havien explicat, davant el
mutisme obstinat dels pares que l’havien viscut. Sales o
Mercè Rodoreda van ser l’avantsala de la feina dels historiadors i de l’auge testimonial que va anar emergint a mesura que el règim s’esllanguia. Sí, havia existit aquell món
d’abans de la guerra, ben diferent del que havia vingut després. El retorn dels exiliats, com el president Tarradellas
o la líder comunista Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’, van
servir per fer el darrer homenatge al llegat republicà, que
ja es podia evocar al carrer i públicament.
Però, mentre la historiografia s’ocupava intensament
en aquells anys republicans, el seu pes en l’imaginari públic esdevenia de nou incòmode en un estat que havia passat de la dictadura a la democràcia amb la idea de continuïtat històrica, exemplificada amb la permanència de
monarquia, la bandera i l’himne tradicionals. Com era possible integrar l’experiència de trencament amb la forma
d’estat tradicional, amb les cultures polítiques ancestrals
i amb l’esglai dels poders atàvics, en un procés polític que
prometia passar d’un règim d’opressió a un de democràtic, transitant de la llei a la llei?
El posicionament dels partits actuals
La conversió d’un dels partits polítics que havia contribuït a bastir la Segona República, el Partit Socialista Obrer
Espanyol, en el principal bastió de la monarquia joancarlista i l’herència franquista en la fundació del Partit Popular, van contribuir a mantenir l’herència republicana fora del focus, reivindicada per l’esquerra i el catalanisme
més allunyats del sistema. En aquesta etapa, vam arribar
a veure, fins i tot, intents d’apropiació cultural dels grans
intel·lectuals republicans per part del president José María Aznar, coherents amb els discursos que presentaven la
monarquia com a més republicana que la infausta experiència dels anys trenta. Mentrestant, la lluita de les associacions per la memòria històrica per dignificar el record dels
perdedors de la guerra i trobar els cossos dels afusellats,

trobava el menyspreu com a resposta d’aquests mateixos
sectors conservadors. Es tractava, deien, de no remoure el
passat, de no obrir velles ferides, de no qüestionar la “reconciliació” de la Transició.
És evident que la crisi sistèmica provocada per l’esgotament del vell sistema de partits i l’emergència d’un moviment
com Podemos, l’auge de l’independentisme català i l’abdicació de Joan Carles I, enllotat en la corrupció i el desprestigi,
han fet renéixer el que se’n pot dir una mena de nostàlgia republicana. Una nostàlgia, sovint un xic ingènua i idealitzada,
que es bressola en les imatges en blanc i negre d’una època
generades per la cultura de masses –fotografia, revistes, cinema...– fins a esdevenir un pur objecte de consum vinculat
a l’auge de la novel·la i la sèrie històrica, o que viu excessivament en els símbols i l’enyor del passat, com el republicanisme de principis del segle XX enaltia el record de l’efímera Primera República, sense qüestionar-se massa la història. Sigui
com sigui, però, una nostàlgia que mai no ha tingut la força i la
potència de contrastar els partidaris de l’oblit. O encara pitjor, aquells que sovint es titllen equívocament de nostàlgics
del franquisme, quan són directament feixistes.
Joan Safont és llicenciat en Dret, màster en Periodisme i
subdirector de la Revista de Catalunya

Afra Blanco és responsable de Juventud FeSMC-UGT
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La globalització
Els reptes i els conflictes
ètics del món actual ja
no són nacionals, sinó
globals. Estem a punt per
aquest desafiament?
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l seu llibre One World Now (2016), el filòsof
australià Peter Singer ens proposa un canvi de
perspectiva: de la internacionalització a la globalització. Hem de deixar de pensar el món com
un conjunt d’estats plenament sobirans que tenen una relació més o menys estreta i que són
els únics responsables del que passa dins les
seves fronteres. En comptes d’això, hem de començar a pensar i a actuar com la comunitat global que
som. En aquest món, la vida cada cop està més interconnectada. La tecnologia ha reduït les distàncies dràsticament i ens ha imposat unes noves responsabilitats, com
ara la de protegir els ciutadans d’arreu quan els seus governs no els protegeixen de crims contra la humanitat.
El canvi climàtic és un exemple paradigmàtic
d’aquesta perspectiva global. Tots compartim el mateix
planeta i per això ens hem de fer càrrec de les conseqüències que té el canvi climàtic per a tota la humanitat
(i fins i tot per als animals no humans, diu l’autor). Singer
defensa que per viure una vida moralment bona hem de
minimitzar la nostra empremta ecològica i hem de persuadir el nostres governs perquè trobin una solució global al canvi climàtic. Perquè és un problema global.
Segons Singer, existeix una conversa global sobre
les qüestions que ens afecten a tots: el canvi climàtic,
l’economia global, la llei internacional, la pobresa d’arreu, etc. L’autor dedica un capítol del llibre a cadascuna
d’aquestes qüestions, afirmant que ja no hem de justificar les nostres accions només davant dels nostres conciutadans, la nostra gent, sinó que també ho hem de fer
davant del món sencer.
Estarem a l’alçada de les circumstàncies? Hi serem
a temps? Tornem a repetir allò que es diu a
“Hem de
l’Agenda 2030 per al
minimitzar
desenvolupament sosla nostra
tenible aprovada per
empremta
l’ONU el 2015: “Podem
ser la primera generació
ecològica i
que aconsegueixi posar
persuadir als
fi a la pobresa, i, també,
governs perquè
l’última que encara tintrobin una
gui possibilitats de salresposta global”
var el planeta”.
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l món és interdependent des de la nit dels temps.
Migracions, colonitzacions i guerres han lligat
el món des de sempre. L’expansió de certes religions o l’extensió de cultius com la patata, el tomàquet, etc, en són exemples. La modernitat ha
accelerat exponencialment aquest procés i ja al
segle XIX Marx assenyalava l’abast mundial del
capitalisme i la interdependència dels mercats.
Les autosuficiències locals es debiliten. Difusió de tecnologies, dues guerres mundials, fluxos de capitals, la
crisi del petroli del 1973, l’anglès-globish fent de llengua
franca, Internet i la www —World, Wide, Web—, la pandèmia o els efectes de la invasió bèl·lica d’Ucraïna ens
han posat coll avall la globalitat del món. També l’emergència climàtica és global. L’analogia de l’efecte papallona de la teoria del caos il·lustra el pla bé de la complexitat del món i l’extrema dificultat de fer prediccions
fiables en sistemes complexos.
Robertson descriu la globalització en termes de
compressió i intensificació de la consciència general que
tenim del món com a un tot. Per a Giddens és la intensificació de les relacions socials d’arreu. Aquesta intensificació que lliga —linka— els fets locals a esdeveniments
succeïts molts quilòmetres enllà i a l’inrevés. L’entramat
social d’ara ja no s’emmarca en un lloc físic concret, sinó en la xarxa global. Giddens descriu com a eixos de la
xarxa l’economia capitalista global (amb empreses/consorcis transnacionals amb pressupostos superiors als
de molts Estats), el sistema polític inestable de nacions/
Estat, l’ordre militar o status quo bèl·lic global i la divisió del treball per regions mundials. La globalització actual és la dels privilegis econòmics i la de les grans desigualtats en nivell de
vida i en drets cívics i
“La globalització
polítics (llibertats, deactual és la
mocràcia), i aboca a la
dels privilegis
ruptura climàtica (l’eseconòmics i
cassetat de recursos fa
insostenible el creixela de les grans
ment constant propi del
desigualtats en
capitalisme). Com desnivell de vida i
lliurar-nos d’aquestes
en drets cívics i
amenaces i fer una altra
polítics”
globalització?
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els valors de les religions

Sara Schenirer, model
d’educació i empoderament
Era cosidora i autodidacta, però va aconseguir que les nenes jueves ortodoxes de
Polònia poguessin anar a l’escola. En una societat altament conservadora, va arribar a
canviar mentalitats i a posar en valor l’educació femenina fora de l’àmbit domèstic.

Redacció

N

ascuda el 15 de juliol del 1883 a Polònia, Sara Schenirer, és considerada la mare del moviment Bais
Yaakov, xarxa educativa del judaisme ortodox. Mai va tenir fills,
però va treballar perquè les nenes d’aquesta branca religiosa poguessin anar a l’escola.
Des de ben petita, Schenirer tenia l’ambició d’aprendre a interpretar la Torà, estudiar, i tenir les mateixes oportunitats que
els seus germans. A finals de segle XIX, però, la majoria d’elles eren educades a casa, amb les seves mares i tietes per tal que
aprenguessin els rols domèstics.
No va ser fins a la Gran Depressió, anys
trenta del segle XX, que les dones jueves
van començar a treballar per ajudar econòmicament la família i les nenes van a anar
a escoles públiques. Pels conservadors,
aquest canvi de paradigma va suposar una
gran controvèrsia perquè anava en contra
les lleis jueves. Tanmateix, va ser una mica abans d’aquest moment de canvi, que
Schenirer va unir-se a la branca més moderna del judaisme ortodox.
Durant la Primera Guerra Mundial, la
família de Schenirer va exiliar-se a Viena.
Influenciada pels sermons del rabbi Dr.
Moshe Flesh i els moviments sufragistes
femenins, Schenirer va començar a acudir
a les lectures i trobades per a dones jueves.
El seu interès per explicar el que veia a les
seves amigues era gran, però no sabia com
narrar allò que prohibia la Halakha (llei jueva). L’any 1917, va tornar a Cracòvia i va crear la primera escola per a nenes. Va començar amb 25 alumnes on els narrava la Torà

Una llavor
eterna

i el mitzvos (manaments de Déu). L’èxit va
ser tal que la resistència dels ortodoxos al
projecte va desaparèixer. De fet, va rebre
l’ajuda de l’Agudat Yisrael de Cracòvia, una
organització que donava suport als jueus
nascuts a l’Europa de l’Est, i cinc anys més
tard, la World Agudah Yisrael va copiar el
model d’escolarització ideat per Schenirer
a set escoles més. Cap a l’any 1933, només a
Polònia, ja hi havia 265 escoles Bais Yaakov
amb gairebé 38.000 estudiants.
Schenirer va morir l’any 1935, però el
seu llegat encara és viu. Avui dia, podem
trobar aquestes escoles a les ciutats amb
més població jueva ortodoxa, com és el
cas de la majoria d’Estats de l’Amèrica del
Nord, als principals centres jueus d’Europa
–sobretot a Londres, Manchester, Anvers i
París–, així com a Moscou, Johannesburg,
Buenos Aires, São Paulo i Melbourne.

Malauradament, moltes de les
primeres alumnes de les escoles
Bais Yaakov van ser assassinades
durant l’Holocaust. Tanmateix,
algunes de les supervivents, un
cop finalitzada la Segona Guerra
Mundial, van continuar la seva
tasca als Estats Units i a Israel. La
visió del món de Sara Schenirer no
només va inspirar-les a elles, sinó
també a les noves generacions.
Des d’aleshores, es calcula que
més d’un milió de nenes ortodoxes
jueves han estat educades en
aquests centres, tal com apunta
l’Institut Sara Schenirer de
Brooklyn, Nova York.
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Històries de pau

Hi ha respostes a
una guerra?
No tots els conflictes han
d’acabar amb violència. Hi
ha altres alternatives, com
a mínim tres: la noviolència
activa, la desobediència
civil i la resistència pacífica.

Xavier Garí de barbarà

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

L

es guerres són el fracàs més gran de
la humanitat. Les guerres no tenen
límits, ni més llei que la de destrossar-ho tot i a tots. Les conseqüències a
curt, mig i llarg termini són devastadores, i marquen diverses generacions.
Sens dubte la reparació, la reconstrucció i, finalment, la reconciliació,
poden ajudar a superar una situació tan extrema, injusta i dolorosa. Però no poden existir guerres justes, perquè són un oxímoron.
La legítima defensa tampoc ho és del tot en
el moment que converteix la defensa en una
ofensa, en un nou atac, que naturalment podria justificar al primer atacant a també defensar-se legítimament, tot entrant en un
bucle diabòlic .
Davant d’un situació tan ferotge són
possibles respostes fermes? El cert és que
n’hi ha moltes. Les agruparem en tres: la
noviolència activa, la desobediència civil i
la resistència pacífica. La primera és la base de les altres dues, però la citem a part

perquè té una força enorme ja que és activa.
La noviolència no és només lluitar contra la
violència i no acceptar-la de cap manera, sinó també una eina per a convertir l’adversari (que, per començar, mai serà enemic).
La noviolència és la més coratjosa de totes les accions que poden lluitar en una batalla, perquè prioritza sempre morir abans
que matar. I per a això no tothom té tota la
valentia necessària. 		
En segon lloc, la desobediència civil ha
estat una eina fonamental per a canviar estructures, mentalitats i lleis injustes. L’obediència és més propera a l’esclavitud que a
la lleialtat a l’ordre establert, perquè a vegades aquest no és ni ordre ni és establert. La
desobediència civil consisteix a desobeir totes les lleis injustes, per tal de fer-les inútils i,
per tant, forçar el seu canvi. Totes les grans
transformacions de la història han vingut
per la desobediència civil, perquè l’obediència té massa bona premsa i, en canvi, sovint
sosté les més grans tiranies.
I, en tercer lloc, la resistència pacífica. En
tot conflicte guanya qui més determinació té.
Les grans lluites s’assoleixen amb el temps,
no amb la pressa. Les primeres arrelen i es
consoliden; les segones (com la guerra) són
agudes però no permanents. Resistir és el
que manté el pòsit de dignitat d’un poble.
Dit això, hi ha respostes fermes a una guerra? Sobradament! Només cal reclutar homes
valents que siguin capaços de lluitar la veritable batalla: el combat de la noviolència.
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el conte

Maria BRUFAU
Il·lustrat per

Anna Coll

C

Mera vida. Plena vida

of, cof! Va intentar agafar aire,
però li van entrar pel nas i per la
boca uns petits i diminuts granets que no sabia què eren. Se li
van posar al coll i li van fer venir
tos. Tenia el cos envoltat per un
pes que el compactava per totes
bandes i, com si estigués submergit dins el mar, va intentar avançar per poder
arribar a una suposada superfície. A cada moviment que feia, se sentia un fris-fris.
Ràpidament va anar deixant al descobert els
dos braços, el cap i el coll. Va mirar al seu voltant
i va quedar bocabadat: estava atrapat dins d’un
gran rellotge de sorra. A l’exterior, només s’hi veia
el cel blau i una capa de núvols que semblaven una
estora que no deixaven veure què hi havia sota el
cel. A dins, on era ell, mirant cap amunt, es podia
veure i sentir el soroll de la sorra que anava caient.
—Si no t’afanyes, t’acabarà colgant— va dir una
veu. Aleshores, va veure una noia alta i vestida de
blanc, amb els cabells negres curts i els ulls verds.
Estava fora del rellotge. De l’esquena n’hi sortien
dues ales blanques grans i majestuoses.
—Qui ets? Un àngel?—va preguntar ell.
—Sí —va respondre —. Sóc l’àngel del temps.
—Com hi he anat a parar aquí? Per què hi sóc?
Què és tot això? Jo estava, estava...no recordo que
estava fent.
—No te’n recordes perquè tot el que fas no té
sentit. I les coses sense sentit, s’obliden fàcilment.
Estàs damunt d’una altíssima muntanya de roques que has anat acumulant. És tan alta, que travessa els núvols. Si vols passar d’una mera vida, a
una plena vida, has de renunciar a ella i omplir-la
de sentit— va afirmar l’àngel del temps.
No el lligava res, feia i desfeia quan volia i amb
qui volia. Se sentia lliure.
—Només puc sortir d’aquí renunciant a tota
aquesta muntanya de roques?

—Sí— va respondre ella.
—No ho puc fer! Si ho faig, cauré! No tindré res
que m’aguanti! —va contestar ell desesperat.
—És ara que no tens res que t’aguanti. Tot això
que expliques que et sosté, no és més que un fals escenari. Tot això, —va dir ella assenyalant la sorra
que el cobria— és el temps viscut sense sentit. Ara
tens l’oportunitat de canviar-ho. No la desaprofitis.
L’àngel del temps,va començar a desaparèixer
com si fos sorra. Ell, en veure-ho, es va desesperar.
—No! Espera’t! No marxis! Com ho puc canviar?
—va cridar mig colgat dins del rellotge.
—La voluntat és la teva única arma... —va afirmar
l’àngel mentre s’esborrava lentament fins a desaparèixer del tot.
Al quedar-se sol i en silenci es va adonar per primer cop de la bellesa del paisatge del davant. El sol
il·luminava aquells núvols blancs i esponjosos. Com
no se n’havia adonat abans? “Té raó”, es va dir llavors a ell mateix. “L’Àngel del temps, té raó. Només
faig mal als altres i a mi mateix. M’estic quedant sol.”
En aquell moment, es va sentir una dringadissa
i un cop d’aire va entrar dins el rellotge fent aixecar
tota la sorra. Ell, per protegir-se, es va tapar els ulls
i la boca. El rellotge va trontollar i va caure entremig
dels núvols juntament amb les roques que el sustentaven. Llavors, va sentir la veu de l’àngel que li xiuxiuejava a cau d’orella:
— Ara, deixa’t caure per pujar encara més amunt.
“Sí, ha caigut per les escales del metro. Anava
corrents mentre mirava el mòbil. S’ha fet un bon
cop al cap”, conversaven l’equip de metges i infermers. Ell feia poca estona que s’havia despertat. Tenia el mòbil a la mà amb la pantalla mig trencada i
marcava un número.
—Joan?
—Francesc? Ets tu? Quan de temps! Content de
sentir-te de nou!
I un immens somriure va envair el rostre del
Francesc.
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imatge en
creixement

“Pujar, baixar,
seguir el camí,
anar cap el destí...
les tanques que
ens limiten hi
són, però les
posem nosaltres
mateixos?”
Miquel Lleixà
El fotògraf Miquel Lleixà publica cada dia
al seu compte d’Instagram una instantània
on introdueix reflexions adreçades al
creixement personal.
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