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Editorial

Un foc mal apagat que
un cop de vent revifa

E

ls ressentiments formen part de la llista de les múltiples causes que poden originar una guerra. Aquests darrers mesos
hem vist com el govern rus i el seu líder alimentaven els ressentiments històrics contra el poble ucraïnès i viceversa.
Tots dos executius han recordat a les seves respectives poblacions els danys i les ofenses sofertes en el passat. Els ressentiments són motius de conflictes bèl·lics, però, sobretot,
són obstacles per a la pau. Com un foc mal apagat, que un cop
de vent revifa, els ressentiments no guarits són bombes de futurs
conflictes pendents d’explotar.
Francesc Torralba, un dels protagonista d’aquest monogràfic,
descriu molt bé els ressentiments quan assegura que són “una emoció tòxica, summament perjudicial, que quan rosega l’ànima ennegreix la vida de la persona que el pateix i totes les activitats que desenvolupa. És com un verí, una intoxicació de la vida interior que
amargueja i que queda a dins hermèticament tancada, creixent de
dimensions cada cop més destructives”.
Tots els ressentiments tenen una cosa en comú: són un rancor
que neix d’una injustícia continuada, una injustícia que qui la pateix
és incapaç de combatre-la. Malgrat aquest origen basat en raons
que podrien ser considerades objectives i justes, aquesta emoció és
considerada negativa i la persona ressentida és qualificada de dèbil.
Els ressentiments poden ser individuals o col·lectius. I parlem d’una
emoció tan potent que és força habitual que sigui heretada i passi de
generació en generació.
De vegades, només ens fixem en un tipus concrets de ressentiments, com els històrics o els polítics, però malauradament és una
emoció més comú del que ens pensem. Hi ha fills ressentits contra els seus pares, homes i dones ressentits amb les seves parelles, alumnes ressentits amb els seus professors, artistes ressentits
amb el seu públic, treballadors ressentits amb els seus caps... Tenint en compte tot això, la pregunta és òbvia: Som uns ressentits? I,
fet aquest reconeixement: Com superar els ressentiments? Podem
combatre les injustícies, sense caure en els ressentiments?

maria coll
i joan salicrú
Codirectors de Valors

LA Proposta

“Com més
il·lustració té
un poble, més
lluny està de
l’absolutisme”
Lema de la

Biblioteca Arús
Fins al 28 d’agost, el Palau Robert
presenta un viatge per la història,
les característiques i les
singularitats de la maçoneria
catalana. Maçons! és una exposició
comissariada per l’historiador Enric
Calpena.
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L’actualitat comentada

BEGOÑA román

Professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

El cas Pegasus arriba al
Congrés dels Diputats

Manifestacions als EUA
pel dret a l’avortament

S’estrena ‘Alcarràs’,
de Carla Simón

La discapacitat espera
i desespera

reat per l’empresa israeliana NSO Group,
el malware Pegasus
s’infiltra en els mòbils per espiar-los remotament: la informació és poder. Amb
aquest nom, malware, difícilment es pot sostenir
aquell mantra de què la tècnica
és axiològicament neutra, un
mer mitjà, l’ús del qual depèn
de qui el fa servir. El prefix, que
va per davant, ja ho anuncia.
Qui l’ha fet va amb males idees.
Tampoc suavitza que aquest
software tingui el mateix nom
que el cavall alat de Zeus.
Pegasus s’ha convertit en
una arma llancívola dins del
Parlament espanyol, on tothom parla de la importància
de la transparència, i s’han demanat la dimissió i explicacions a la directora del Centre
Nacional d’Intel·ligència (CNI).
Però la qüestió és més gran
i complexa. Qui espia a qui?
Qui paga? Com es crea la tècnica sense la qual no prospera res? NSO Group en té l’eina
(el malware). Tot plegat, però,
no es resol amb proclames de
transparència o amb la destitució/dimissió de la directora del CNI, sinó que va sobre el
poder desbocat de la tècnica.

ue la democràcia dels
Estats Units sigui un
assumpte d’interès arreu ho sabem més enllà del magnífic text
de Tocqueville. El que
ara ens sorprèn és que,
des de 1973, any en què
es va aprovar el dret a la interrupció voluntària de la gestació, el Tribunal Suprem constituït majoritàriament per
conservadors, està plantejant
en aquest moment la seva abolició. Així es proposa en un esborrany filtrat a la premsa. A
Amèrica, no es recorda una filtració en els 233 anys d’història
d’aquest tribunal.
L’estructura política funciona d’esquenes al parer de
la majoria. A la ciutadania no li
ha quedat més opció que llençar-se al carrer a protestar.
El 73 per cent dels americans
estan a favor del dret a la interrupció de la gestació. Però
aquesta majoria no podrà fer
res si cinc dels jutges del Tribunal Suprem tiren endavant el
que s’ha filtrat.
Per cert, qui ho va filtrar va
preferir ser lleial a la transparència i a la ciutadania abans
que al seu contracte de confidencialitat. La democràcia als
Estats Units no només parla
d’ella, per això interessà a Tocqueville i a tots.

uanyadora de l’Os d’Or
a la setanta-dosena
edició de la Berlinale,
Alcarràs és la primera
pel·lícula en català que
rep aquest guardó, i és
digne de celebració per
molts motius, i tots ells
tenen a veure amb els valors. El
valor de ser una pel·lícula rodada en català, que està tenint
l’acceptació del públic i una recaptació enorme. Malgrat que
aquests valors no s’han de confondre amb els beneficis d’una
pel·lícula rodada en català, segon llargmetratge d’una jove directora, té molt de mèrit. 		
Carla Simón sap dirigir, treu
la millor part dels actors o actrius no professionals i té històries per explicar. Els valors
que tracta –de la terra, de les
tradicions, de la família– fan
que els seus missatges siguin
profunds, vertaders, i, per això, connecta i commou. El valor dels clàssics rau en el fet
que parlen de temes de debò,
universals. I si, a més, s’aborden de forma senzilla, amb cura, surt una gran obra coral.
És de justícia el reconeixement per la feina ben feta. Tot
plegat dona esperança a les
dones directores, als estudiants de cine, al cinema en català i a les sales de projecció.

iderat pel Ministeri de
Drets Socials, el consell
de ministres ha aprovat
l’Estratègia de discapacitat per al 2022-2030;
l’objectiu de la qual és millorar l’atenció a les persones amb discapacitat. El
propòsit és lloable: s’ha d’acabar
amb els ingressos involuntaris
de les persones amb trastorns
psiquiàtrics, promoure la vida
independent i la figura de l’assistent personal. Així ho exigia
la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Aquesta estratègia és necessària i urgent perquè la realitat
que viuen les persones amb discapacitat a Espanya comença
una llarga llista d’espera per poder avaluar el seu grau de dependència. El que és més trist és que
encara es fa amb un barem idèntic al de fa vint anys: una avaluació i un certificat que triga molt
a obtenir-se i és imprescindible
perquè la persona en qüestió pugui obtenir una feina.
Les protestes de les associacions de persones amb discapacitat no s’han fet esperar. Sota
el lema “espera i desespera” denuncien la llista d’espera que en
alguns casos ha arribat a ser de
tres anys. Confiem que l’estratègia no quedi en meres bones
intencions.

C Q G L

JordI
Cussó

ÀNGEL
CASTIÑEIRA

MariA Rosa
BUXarrais

BEGOÑA
roMÁN

Il·lustrat per

LA MAPACHE
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L’entrevista

“Aquest és el país
de la picaresca i dels
llestos. De vegades,
la corrupció la
busquem molt
lluny, però la tenim
davant”
Joan Queralt
La paraula corrupció està a l’ordre del dia. El darrer cas han estat les
escandaloses comissions milionàries per la venda de material sanitari
defectuós a l’Ajuntament de Madrid en plena pandèmia. Segons les
dades de l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), un
vuitanta per cent dels catalans pensa que la corrupció està entre
bastant i molt estesa entre els polítics. Ara bé, existeix la corrupció
també entre la ciutadania?

laura cerA
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S’

ha sofisticat el delicte de la
corrupció?
La corrupció, com a delicte,
no existeix. Existeixen pràctiques relatives a la corrupció, ja
que aquesta requereix una col·
laboració. Amb la corrupció,
sempre hi ha dos personatges:
un de públic i un de privat. Hi ha delictes
de malversacions, prevaricacions, tràfic
d’influències...Tots els casos de corrupció, com per exemple la Gürtel o el tres per
cent, tenen com a mínim quatre o cinc delictes. És com un ramell de cireres.
Quin és l’origen de la corrupció?
La corrupció és tan antiga com l’home. És
una conducta il·lícita i neix en el primer
moment en què un home creu que pot obtenir avantatge respecte un altre, sigui per
abús de poder o perquè es considera més
llest. La va definir molt bé la Unió Europea
en un informe de l’any 2014: “La corrupció
és tota conducta que tendeix a apartar les
finalitats públiques del seu objectiu; és reconduir el bé del servei públic en benefici
propi”.
La corrupció ja va ser una de les causes
de la caiguda de l’imperi Romà...
Sí. En temps antics, era freqüent que els
reis es quedessin els impostos i no pagar-los era un delicte contra el rei, no contra l’Estat. Els ciutadans pagaven impostos només perquè els reis poguessin fer
guerres. Moltes vegades, les càrregues
públiques són injustes, però això ja hauria
d’estar superat.
Com és la corrupció del segle XXI?
Ara hi ha una sèrie de gent que veu un avantatge i es posa en contacte amb un funcionari o amb un polític i se’n reparteixen el
benefici. Si no és d’aquesta manera, no funciona. I això és una vergonya absoluta. Encara no hi ha consciència que l’Estat som
tots, que la societat és la que paga i, per
tant, si paga, quan no cobra, paga igualment. Avui es calcula que la corrupció a Espanya és al voltant del dotze per cent del
PIB, entre 80.000 i 120.000 milions, pràcticament tres vegades el pressupost de Catalunya, que és de 45.000 milions d’euros.
Això vol dir que Catalunya seria un país
molt més ric sense corrupció.

És clar, perquè els diners, en comptes
d’anar a la butxaca dels particulars, anirien a la caixa pública. La corrupció a Catalunya pot estar a l’ordre d’un quinze per cent
del PIB, que suposa entre uns 1.200 i uns
dos mil milions d’euros. Quin és el pressupost de l’Ajuntament de Mataró o del Departament de Sanitat? Ens queixem que
encara hi ha escoles en barracons, infraestructures que no funcionen… La corrupció
és un perjudici obvi cap a nosaltres. I a això cal afegir-hi que tenim una pressió fiscal de les més baixes d’Europa i un Estat i
uns serveis públics raquítics, ja que l’Estat
és pobre i no té prou diners.

una societat capitalista. El delicte es produeix quan un ajuntament, a través del seu
contracte, paga comissions desorbitades.
I això és un delicte de malversació. Demanar a un Ajuntament un milió d’euros per
un servei fet no és un delicte. Qui té contactes i coneixements d’una matèria que
poca gent domina pot demanar grans sumes de diners. Però aquest no és el cas de
Madrid. El problema de les mascaretes és
que encara no s’ha fet públic el contracte.
Només tenim constància de les factures
i, per tant, no sabem qui ha contractat el
servei. Només estem davant d’un conflicte
moral. Ser pocavergonya no és un delicte.

Fins a quin punt la ciutadania ha normalitzat la corrupció?
Aquest és el país de la picaresca i dels llestos. A vegades sembla que si no fas una sèrie de coses, ets beneit. Un factor molt important és l’enveja. Tu mires el que ha fet
el veí i... “Ostres! Aquest no paga? Doncs,
jo tampoc”. Per exemple, ara, quan queda
menys d’un any per les eleccions municipals, molts ajuntaments i diputacions faran oposicions restringides amb l’objectiu
que molts polítics i assessors puguin reincorporar-se a l’administració pública. Això és un cas clar de corrupció. La busquem
molt lluny, però la tenim al davant.

Pagar una persona en negre o no pagar
l’IVA d’una factura s’ha de considerar
una actitud corrupta?
Això seria corrupció venial. No es pot considerar delicte, sinó una falta administrativa. Un estudi de l’Institut d’Estudis Fiscals
sobre la consciència fiscal a Espanya afirma
que la majoria dels ciutadans consideren
que “paguem molts impostos”, cosa que és
absolutament falsa si ens comparem amb
altres països. Aquest informe també posa
de relleu que aquells que estan més disposats a defraudar són homes d’entre 35 i 55
anys, empresaris i amb estudis.

Els casos de corrupció que coneixem
són només la punta d’un gran iceberg?
La nostra és una cultura corruptiva. Quan
algú té una malaltia, hi ha dues formes
d’encarar-la. Una és amb mesures preventives, com rentar-se les mans cada dia per
evitar contagiar-se. L’altre és anar al metge i demanar grans dosis d’antibiòtics,
medicaments o, inclús, una operació. Des
d’aquest punt de vista, la primera opció és
molt més barata i eficaç perquè creem una
cultura de sanitat. Amb la corrupció passa
el mateix, si creem una cultura que ens faci creure que el que és públic és nostre, ja
haurem aconseguit molt.
Amb el recent cas de les vendes de mascaretes a l’Ajuntament de Madrid hem
de parlar de corrupció o de presumpte
estafa?
Ser comissionista és una activitat lícita
i honorable, i cobrar comissions, siguin
grans o petites, és un tema que marca el
mercat. No podem oblidar que vivim en

Què es pot fer per aturar això?
Econòmicament, Espanya té dues xacres
importants: l’economia en negre i l’atur.
Si ho comparem amb els països de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), el diferencial és
el doble. Per què no es fa res malgrat que
tothom vulgui lluitar contra la corrupció?
Si els governants no estableixen plans eficaços, encara que siguin dolorosos per alguns, no hi ha solució possible. Però qui està disposat a fer el primer pas?
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el perfil

Carla Simón:
Els presseguers
ara són
universals
Ramon Radó

A

principis de maig, en el primer
cap de setmana a la cartellera,
Alcarràs ha estat la pel·lícula
més vista a Catalunya i la millor estrena d’un llargmetratge espanyol de tot el 2022. A
cavall de l’onada del triomf a la
Berlinale, la pel·lícula de Carla Simón va omplir sales de tot
el país i, fins i tot, va propiciar
que en reobrissin algunes que
portaven anys tancades. Ni la
pagesia, ni el cinema, ni la llengua catalana
passen pel seu millor moment (del cinema
en català no cal ni dir-ho...). Carla Simón ha
aconseguit que el públic faci cues per veure Alcarràs.
Aquesta directora va néixer a Barcelona quan faltaven dos dies perquè s’acabés el 1986. Quan tenia sis anys, va marxar a Les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa,
on va criar-se amb uns tiets després que
els seus pares morissin de sida. Fins que
va ser adolescent no va saber de què havien mort els seus pares. Sovint ha explicat que té una família molt extensa. Uns altres tiets cultiven presseguers a Alcarràs i,
de petita, ella hi anava a passar els estius.

“Simón no
fa cinema
autobiogràfic,
però la seva
vida i les seves
pel·lícules tenen
una melodia
similar”

Simón no fa cinema autobiogràfic però la
seva biografia i les seves pel·lícules tenen
una melodia similar.
De tiets a tiets, d’Estiu 1993 a Alcarràs.
A la seva opera prima, a Estiu 1993, narrava la història d’una nena que deixa Barcelona i se’n va a viure amb els tiets després
de la mort de la mare. A Alcarràs retrata
una família de pagesos que viu amb incertesa la crisi en el món de l’agricultura, un
ecosistema amenaçat i la voracitat de les
grans empreses.
La seva carrera professional va començar amb els estudis de Comunicació
Audiovisual a la UAB per, més endavant,
marxar a la Universitat de Califòrnia i a la
London Film School, on va rodar els seus
primers curtmetratges. De mica en mica,
ha anat cuinant una obra amb ingredients
com les relacions familiars, els dols personals, col·lectius, el costumisme o els intèrprets no professionals.
A la Berlinale es va convertir en la primera cineasta catalana en guanyar l’Os
d’Or, element que ha catapultat a Simón.
Des d’aleshores s’ha convertit en una de
les directores més destacades d’una generació de joves cineastes catalanes, les
quals han marcat terreny en un sector històricament molt masculí.
Amb Alcarràs, ha aconseguit que el retrat d’un món que s’acaba, ubicat en un
poble de menys de deu mil habitants, sigui
admirat a milers de quilòmetres dels presseguers del Segrià. Allò més local també
pot ser indiscutiblement universal.
I l’èxit global també té una vessant local: la pel·lícula ha estat una injecció d’orgull per al Baix Segre, que s’ha bolcat amb
l’obra que ha portat l’accent de Ponent arreu del món. L’estrena a Lleida emulava les
de Hollywood, amb la catifa vermella, compartint protagonisme amb caixes de fruita i productes lleidatans. Ara Alcarràs fins
i tot vol dedicar una plaça a Carla Simón i
fer-la filla predilecta del poble.
Des del triomf a la Berlinale, a Simón no
se li ha esborrat el somriure de la cara. La
rialla inalterable en cada aparició pública
contrasta, en canvi, amb una panxa que ha
anat creixent, entrevista rere entrevista, a
mesura que avançava l’embaràs. I ja hi ha
una altra criatura a punt de sortir: ja té enllestit el guió del tercer llargmetratge, del
qual només ha avançat que girarà, inevitablement, a voltant de la memòria familiar.
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opinió

anna pagès

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

U

L’ofici de viure

na de les coses extraordinàries dels
clàssics, aquests autors que tenen una
veritat a la punta de la llengua i poden
anticipar els temps que vindran, és la
seva veu. Hi ha moments a la vida en
què la veu dels clàssics ressona amb
una intensitat nova, com si es tractés
d’una forma de la revelació. En el seu darrer llibre sobre
els clots de la memòria, el filòsof francès Gilles Hanus reclama pel text llegit una veu vibrant. Només quan ens endinsem en la intensitat del text arribem a percebre alguna
cosa, a sentir què diu realment, i també a recordar altres
moments de lectura del mateix text, que s’expressa de manera diversa i singular cada vegada. Ens parla segons la situació en la qual ens trobem.
La situació del present, farcit d’insatisfaccions i cabòries, frustrat per la incapacitat d’assolir una fita o d’imaginar-ne d’altres, ens fa girar l’esguard vers el passat. Llavors la nostàlgia envaeix les ments i els cossos: idealitzem
el que hem perdut i ens ve la tristor més profunda carregada de llàgrimes i de planys. La veu dels clàssics no és
una deixalla: la sentim en la misèria més pregona, quan
ens sentim pitjor, en l’instant proper a la desesperança i la
pena. No busquem els clàssics quan estem cofois o encantats d’haver-nos conegut. No serviria de res. Els clàssics
ens confronten, ens mobilitzen, rescaten per a nosaltres
noves preguntes que havíem oblidat. No surten ni entren
de les zones de confort: les dinamiten. A la vida, no n’hi ha,
de confort: hi ha situacions.
La pandèmia ens ha fet viure la pitjor situació. Per a
molts joves i adults ha suposat una interrupció sobtada
de la vida que portaven; millor o pitjor, però la que coneixien. Ara, amb la distància del que ja hem superat (més o
menys), retornen els núvols de tempesta. Temen el pitjor:
que la pluja torrencial els atrapi, que no trobin aixopluc enlloc. Enmig d’aquesta indefensió, els joves pensen coses.
Pensen moltes coses, primer a poc a poc i després, a gran
velocitat, les idees envaeixen la vida orgànica que empeny.
Els pensaments els atrapen, els segresten, convertint-los
en autèntics hostatges de si mateixos. No els deixen viure, com les males herbes enmig d’un camp florit. No els
deixen dormir ni menjar, ni llevar-se al matí per anar a la
universitat. Per alguns joves, la mortificació és a vegades
tan gran que una idea s’instal·la. Una de sola. Però aquesta idea els obliga a morir en comptes de viure: és com un

botxí interior que va fent caure la guillotina cada dia que
passa. Ells no estan condemnats a res, perquè no són culpables, encara que se’n sentin. A vegades et sents molt
culpable, però de fet, no has fet res dolent, millor dit, ni
t’has mogut de lloc. Tanmateix, la culpa pot arribar a ser
tan gran que paralitzi.
Els professors tenim notícia de l’estat d’alguns estudiants. Som testimonis muts i sentim una gran impotència. Què fer? Quan la mortificació va depositant el
seu verí mortal en un cos ple de vida, els clàssics poden
donar algunes pistes. Per a nosaltres, professors angoixats davant la gravíssima situació d’alguns alumnes, un
d’aquests clàssics és Jean-Jacques Rousseau. A L’Emili,
Llibre Primer, Rousseau diu que la primera tasca, la més
important, la que ha de venir abans que res, és ensenyar
l’ofici de viure. Viure, no pas com un passar dels dies i les
hores, sinó com la capacitat d’adquirir el sentiment de
la pròpia existència. Per a molts estudiants, l’existència
ha esdevingut un malson. Estan sols i no demanen ajuda. Com transmetre el desig de viure? No ho podrem fer
només amb tasques, consignes i normes, protocols i rúbriques. La cosa està anant molt malament. Rousseau
subratlla que cal enganyar la determinació, capgirar la
fortuna. Cal inventar un desig que pugui anar ocupant
l’espai i el temps. Menys normes i excels, més desig de
viure. Qui s’atreveix?
Anna Pagès és professora de la Facultat de Ciències
de l’Educació Blanquerna-URL

“Quan la mortificació
va depositant el seu
verí mortal en un
cos ple de vida, els
clàssics ens poden
donar pistes”
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dilemes ètics

Els comitès d’ètica: una
moda o un servei?
El 2019 va néixer el comitè
d’ètica de la Guàrdia Urbana
de Barcelona. Tanmateix, des
de la seva inauguració, no
s’ha reunit mai. Es va seguir
una moda, en crear-lo? Cal
repensar la figura i la utilitat
d’aquests organismes?

soraya Hernández

L’

arribada de les noves tecnologies a l’àmbit de la salut, juntament amb els avenços clínics,
van configurar un nou escenari
als sistemes sanitaris d’arreu
del món. El 1960, es van posar
en marxa les primeres màquines d’hemodiàlisi, però com
que no hi havien recursos per
a tothom, es va haver de decidir qui en feia ús i qui no. Arran d’aquest fet, va crear-se el
primer comitè d’ètica assistencial del nostre país, establert per primer cop a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Però els dilemes ètics no es generen
només dins l’àmbit sanitari. Són moltes
les professions amb una alta càrrega emocional i responsabilitat que demanen una
reflexió profunda sobre les praxis que
s’han d’establir. És per aquesta raó que altres comitès, formats principalment per
experts del sector sanitari, professionals
del món de la filosofia i altres ciències socials –els quals ofereixen una perspectiva diferent–, posteriorment, es van anar
organitzant.
Avui dia, hi ha comitès d’ètica, encarregats de posar llum a situacions complexes, a gairebé totes les empreses privades

9

Xarxa de
Comitès d’Ètica
Catalunya té una Xarxa de
Comitès d’Ètica formada per nou
organismes, que van des de
l’àmbit de la bioètica –el pioner–,
fins al sector públic, passant pels
Serveis Socials, la Policia,
Ferrocarrils de la Generalitat,
professionals de l’execució penal,
la recerca, la contractació
pública o l’Ètica de les Dades, el
darrer en formar-se.

i institucions públiques. I la Guàrdia Urbana de Barcelona no n’és una excepció. A
principis del 2019, i promocionat per l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, es va crear el primer comitè d’ètica de la policia municipal. Però, malauradament, a dia d’avui,
resta sense estrenar, ja que només es va
realitzar una primera reunió inaugural.
De caràcter consultiu, és a dir, no vinculant, però amb capacitat per fer orientacions fonamentades en ètica i llei, el comitè es va posar en marxa amb la intenció
de millorar la qualitat de la intervencions
policials. Es volia afavorir la conscienciació i la sensibilització dels policies en qüestions de deontologia professional mitjançant la reflexió i deliberació, l’anàlisi de
casos, l’assessorament i la formació.
L’objectiu era aconseguir espais públics més segurs a través del coneixement
científic. Per poder donar resposta a la
multiplicitat de casuística que podria arribar a consultar-se, el comitè es va crear
amb un perfil multidisciplinar que inclou a
persones amb coneixement de dret, criminologia, sociologia, psicologia, ètica i seguretat, amb membres de la Guàrdia Urbana
amb una trajectòria de prestigi i un membre de la Unitat de Deontologia i Afers
Interns.

Ara, però, ens preguntem: la constitució del comitè d’ètica de la Guàrdia Urbana
va ser una resposta a la tendència de crear
organismes d’aquest tipus? Es pot assegurar l’ètica del cos sense funcionament efectiu o és una figura que, en tant que només
consultiva, no té sentit oficial? La configuració del comitè amb professionals “acadèmics” podria fer que els agents el consideressin llunyà al seu dia a dia? Cal repensar
la figura dels comitès ètics i la seva utilitat?
La institució de la Guàrdia Urbana i els
seus responsables administratius i polítics
podrien revisar l’existència del comitè i avaluar la possible despesa que genera i, si no
se li dona ús real, dissoldre’l. Al contrari,
també es podria analitzar el coneixement
del cos sobre la utilitat del comitè, explorar
la idea que poden tenir els diferents professionals. I, a partir d’aquest diagnòstic previ,
fer difusió i formació, potenciar la consulta alhora que motivar la reflexió dels membres de manera proactiva.
Sigui com sigui, també podria ser interessant que l’espai de reflexió ètica estigués present a la policia encara que no en forma de comitè, ja que disposar de moments
per aturar-se i repensar la pràctica sempre serà un aspecte positiu en qualsevol
professió.
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opinió

Francesc Amat

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

L

El país de les piscines

es conseqüències polítiques de l’urbanisme són
extremadament rellevants, però per alguna raó
que no acabo d’entendre sovint tendim a infravalorar les relacions entre espai urbà i comportament polític. Això és especialment greu quan
des dels camps de la ciència política i la sociologia hi ha cada vegada més evidència que assenyala com les característiques de l’espai urbà influeixen
decisivament en el comportament electoral dels ciutadans
i, més en general, en la participació política dels ciutadans.
És evident que a les darreres dècades del franquisme els nuclis urbans a les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona van créixer a una velocitat vertiginosa.
Els nous barris van créixer acumulant una altíssima densitat de població i, a la vegada, amb dèficits importantíssims de planificació urbanística. Els moviments migratoris eren majúsculs i el règim franquista no tenia incentius
en promoure un creixement ordenat. En alguns casos,
aquests nous barris van créixer desconnectats de la trama urbana preexistent. Fins al punt que un dels reptes
més importants –potser el més rellevant des d’un punt
de vista social– dels nous ajuntaments democràtics, a
partir dels anys vuitanta, va ser el de recosir la trama urbana i el teixit social de les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona. La llarga ombra del franquisme i el seu
urbanisme excessiu van suposar un repte enorme per la
cohesió social els primers anys de democràcia. Aquests
nous barris dels anys seixanta i setanta es caracteritzen encara ara per baixos nivells de participació política.
La qüestió és que aquell urbanisme desordenat del
tardo-franquisme no va ser fruit d’una decisió política
en democràcia sinó una mala jugada més del franquista.
Tot això sobta quan avui tornem a observar uns models
de creixement excessius que recorden –en alguns aspectes, com ara la desconnexió social– aquell model desordenat. La diferència és que avui els models són fruit d’una
decisió política deliberada i responen també a les preferències polítiques de la ciutadania. Amb refereixo per
exemple al model de creixement de l’àrea metropolitana
de Madrid –que observem a tota la conurbació metropolitana de la capital espanyola i també a les noves perifèries
de ciutats com Saragossa– que alguns autors com Jorge
Dioni han descrit com La España de las piscinas. Aquest
és un model urbanístic que es caracteritza per una gran

quantitat de nova construcció amb falta de connexió amb
la trama urbana; és a dir models periurbans sense espai i serveis públics, pensants sovint com a pisos dormitoris. Per tant, són àrees on previsiblement els nivells de
capital social i teixit associatiu seran baixos. De fet, són
models urbans que busquen en si mateixos l’aïllament.
Ara, però, no es tracta d’una mala passada del franquisme. Aquesta vegada el model urbanístic mancat de cohesió social és el resultat d’una correspondència entre les
exigències de les aglomeracions urbanes a les economies
modernes amb les preferències polítiques dels propis ciutadans. Ara són uns ciutadans amb recursos que busquen
no només un habitatge de qualitat sinó que decideixen ells
mateixos “desviar-se” de l’entramat i teixit social i opten
per privatitzar bona part dels serveis. És a dir, prefereixen
la terrassa i el gimnàs privat, sovint presents a la pròpia finca de nova construcció. El mateix passa amb l’accés als serveis, es dona un procés de substitució dels serveis de salut i
educatius públics pels privats. El risc d’aquest model urbanístic i social, però, és que la falta de cohesió social impulsi
encara més l’apatia política o, fins i tot, el creixement dels
partits d’extrema dreta. Més encara quan vivim un temps
on desapareixen els “intermediaris” de la política, com bé
diu Ignacio Sánchez-Cuenca al seu últim llibre. Qui cosirà,
d’aquí un temps, el que ara s’esfilagarsa?
Francesc Amat és doctor en Ciència Política per la
Universitat d’Oxford i investigador a l’IPERG de la UB
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Tendències

Objectiu: fer visible
la menstruació
Diverses dones i administracions treballen per acabar amb el
tabú social que suposa el període. I, al mateix temps, aposten per
productes d’higiene femenins més ecològics i barats.

Judith Vives

E

l Consell de Ministres va aprovar el passat 17 de maig la reforma de la llei de l’avortament que,
entre d’altres qüestions, contempla una baixa menstrual per a dones amb regles doloroses. Per poder demanar aquesta baixa, la
dona haurà de ser diagnosticada per un metge de dismenorrea
–dolor intens uterí a la menstruació– i haurà de constar a l’historial clínic, si bé no es contemplen
altres malalties com endometriosi, miomes,
quists, etc, que causin aquesta problemàtica. Amb aquest gest, l’Estat Espanyol es
converteix en un dels primers en reconèixer els permisos menstruals.
Més enllà de la dificultat de portar a la
pràctica aquests permisos –moltes dones
pot ser que no s’hi acullin per por a perdre la
feina–, es tracta d’una iniciativa important
per contribuir a fer visible la menstruació i
trencar el tabú que l’acompanya. Durant segles, les dones han hagut de conviure amb
un procés natural que, tot i això, ha estat
mal vist, incomprès, rebutjat i menyspreat.
El permís menstrual posa la regla a l’espai
públic i contribueix a normalitzar allò que
fa milers d’anys que ho hauria d’estar.
El 28 de maig es commemora el Dia Internacional de la Salut Menstrual, decretat per l’ONU per fer palesa la problemàtica associada al període. Per a la majoria de
les dones d’Occident és una problemàtica
de salut, però en molts altres la menstruació pot indicar possibilitat de matrimoni
i maternitat, desterrament i prohibicions

productes
reutilitzables

diverses, oportunitats perdudes, abandonament escolar i pèrdua de dignitat. Cal trencar el tabú de la menstruació, fer-la visible i
que les dones reclamin els seus drets.
Coincidint amb el Dia Internacional de
la Salut Menstrual, s’estrena al cinema Red
Cunt, un documental de la directora catalana Toti Baches. En aquest treball, Baches reflexiona sobre per què la regla continua sent
un tabú, sovint motiu de burla i d’acudits, però també de silenci i de secretisme. El film recull el testimoni d’activistes, ginecòlogues,
artistes o feministes, i també utilitza l’animació per parlar de la regla i visibilitzar-la.
La directora diu que el documental és
per a totes les persones que tenen el període, però també per als seus avis, germans...
Per tota la família. En el film també es parla
del llenguatge de la publicitat i la indústria
de la higiene íntima femenina. Cal lamentar,
que amb el canvi normatiu no s’hagi aprovat
la rebaixa de l’IVA dels productes higiènics
femenins. És un altre dels temes tabú associats a la regla.

És interessant la iniciativa del Govern català, que ha començat a
repartir estoigs amb productes
menstruals reutilitzables (copa,
calces absorbents i compreses rentables) a alumnes dels centres educatius catalans.
Es tracta d’una primera fase d’acció
per a l’equitat menstrual que preveu la Generalitat en el pla de drets
sexuals i reproductius. Aquest programa inclou formació a l’alumnat
sobre la regla per tal d’acabar amb
el tabú.
Cal tenir en compte que la copa
menstrual, a més de fer possible
un estalvi –pot arribar a durar uns
deu anys i val uns vint euros–, també és més sostenible ja que genera
menys residus. En els darrers cinc
anys, la venda d’aquest producte
han augmentat un 98 per cent.
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opinió

Mar Galceran
Doctora en Pedagogia

Una mirada d’esperança

J

a fa temps que ens saludem discretament cada matí, a la mateixa hora i en el mateix punt
de Nou de la Rambla. Sí, malauradament, sou
molts els que al barri viviu al carrer i demaneu
almoina, però pocs els que, educadament, teniu
la iniciativa de regalar un “bon dia” als vianants
que anem distrets amb les nostres preocupacions. I jo espero ja el teu “bon dia” des de l’anonimat del
teu rostre que amagues amb el cap baix, ignoro sota quina mena de vergonya, de culpa o, senzillament, de desesperança. Però sé que tu també m’esperes i que, quan reconeixes les meves passes, ja ets capaç de formular el teu
“bon dia” gairebé just abans que passi pel teu davant. Jo
dreta i tu ajagut, a terra.
Avui, per fi, després de molts mesos, la nostra rutina
ha esdevingut diferent. Quan les meves passes han arribat a l’alçada dels teus ulls i ja havíem formulat el nostre
“bon dia”, has alçat el cap i m’has mirat. Per primer cop en
molt temps, ens hem fitat els ulls i la teva mirada, fonda, ferida, trista, m’ha convidat a aturar-me i, ara sí, a preguntar
el teu nom. Ens els hem dit i he continuat el meu camí cap
a la feina amb l’agraïment de saber que, la teva mirada té
ara un nom i un rostre que desitja també ser mirat per algú. Demà et podré dir: “Bon dia, Joan” i, sense tu saber-ho,
hauràs desvetllat en mi el desig d’acollir, des de la profunditat d’una mirada, la de tots els que anhelen un bri d’esperança a la seva vida. I –el més important– m’hauràs recordat que, malgrat sovint estic temptada de pensar que
el món no té remei i que ens aboquem a una catàstrofe, en
un gest tan senzill com és la mirada hi pot quedar condensat tot el sentit del viure.
Certament, davant tantes dificultats, injustícies i violències, molts desesperen. No es troba feina, els deutes
s’acumulen, les contrarietats augmenten... Però davant
d’això, l’única opció és l’esperança. L’esperança de creure
que el mal, la barbàrie, les injustícies, no tenen la darrera
paraula. Que algú sumit en l’abisme més profund, pot ser
rescatat encara per un fil d’anhel d’esperança.
I què és l’esperança? No és una utopia ni una idea vaga. De vegades l’esperança es concreta en una cosa tan
senzilla i banal com una mirada que et rescata de l’oblit,
un got d’aigua quan s’està assedegat, un somriure quan
algú se sent desanimat o aquesta escolta quan et sents
aclaparat. També és la targeta sanitària, l’empadronament que et permetrà accedir als recursos socials i de

salut o el NIE que per fi et reconeixerà com a ciutadà. És
qualsevol petit gest, signe, vestigi o anunci de vida, d’allò
que la restaura o vivifica, allò que és capaç de sostenir i
generar vida. Però, sobretot, és un anunci que no es cansa, que no desisteix, que no es retira, que no desapareix.
Però a l’esperança cal anar-la a buscar cada dia i requereix un procés. Les mares la coneixen bé. Diu Ernest
Rochi que s’espera no per una mancança, sinó per una
plenitud, per una sobreabundància de vida que ja pressiona. S’espera per engendrar.
L’esperança és donar prioritat al temps, aturar-se
per poder saludar a qui reclama la teva atenció. És iniciar processos d’acostament, de trobada, de vincle amb altres, que trenquin l’aïllament, la soledat i l’exclusió que
molts pateixen. És privilegiar accions que generin dinamismes nous, que ajudin a teixir somnis, a posar un
propòsit a la pròpia vida. I no és una espera passiva, sinó plena de tenacitat i esforç. És anticipar el compliment
d’aquest futur que ha d’arribar operant sobre les potencialitats del present. Fent camí, a poc a poc i només a poc
a poc. És també obertura i transformació del present.
Caminem, doncs, amb esperança vers la trobada de
tota situació i context de vulnerabilitat, perquè en cadascuna d’aquestes situacions hi ha un clam que ens crida i
ens diu: “jo que sóc la vida ferida, ultratjada, rebutjada,
maltractada, inútil... vine a preservar-me, vine a defensar-me, vine a estimar-me”. Si ho fem construirem justícia i esperança en un món que reclama constantment ser
mirat i contemplat amb ulls d’amor.
Mar Galceran és doctora en Pedagogia

“Tot i pensar que el
món no té remei, en
un gest tan senzill
com la mirada s’hi
pot condensar tot el
sentit de viure”
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LA CONVERSA
MEMÒRIA I SIMBOLISME

— El Valle de los
Caídos s’hauria
de reinterpretar
d’acord amb la
nostra consciència
democràtica.
— Respecte els fets
del passat, moltes
vegades tendim a un
presentisme que no
és justificable.

KATHRIN GOLDAPONGRATZ
(Augsburg, Alemanya, 1971).
Arquitecta, urbanista i
investigadora urbana. És
professora del Departament
d’Urbanisme de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de
la UIC Barcelona School of
Architecture. Els seus camps
d’investigació són la memòria
urbana, la cultura i el
patrimoni urbà i l’espai públic
i les estratègies del placemaking. És vocal de l’Ateneu
de Memòria Popular AMP i
membre de l’Institut dels
Passats Presents del
Ajuntament de Barcelona.

anna
SallÉs
(La Bruguièira, França, 1940)
Historiadora, ha estat
professora del Departament
d’Història Moderna i
Contemporània de la UAB de
1971 a 2011. La seva especialitat és la història de Catalunya
i el republicanisme catalanista durant les primeres quatre
dècades del segle XX –la
seva tesi doctoral la va
dedicar a la formació
d’ERC–. A banda, gran part
de la seva docència ha versat
sobre la Revolució Russa i
l’estalinisme.

@ JEOSM
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Cal retirar l’estàtua de Colón
o el monument franquista de
Tortosa? Si retirem aquests
elements de la via pública,
no estem esborrant part de la
nostra història? Què hem de
fer amb la ‘memòria històrica
incòmode’?

moderat per

joan salicrú

Secció elaborada
amb la col·laboració de

Quin és el seu parer, de forma genèrica,
sobre la conservació d’aquest patrimoni
històric monumental –que podríem
anomenar incòmode– a casa nostra? I en
segon lloc: podem establir una norma
per a tots aquests monuments i estàtues
o cada cas és únic?
ANNA SALLÉs — Jo penso que cada cas és un
món. No podem posar en el mateix sac les
restes del Born, el monument a Colón, el
d’Antonio López, l’antiga presó de la Model, el cas de Tortosa amb el monument a
la Victòria [franquista] o el que seria el més
significant per a nosaltres, El Valle de los
Caídos, a Madrid. Des del meu punt de vista no són equiparables.
Kathrin Golda-Pongratz —Comparteixo el que diu l’Anna, realment cada cas és
un món i cada cas necessita les seves pròpies respostes. No podem establir unes
normes generals. Simplement, en cada moment polític, i això ho veiem en cada moment de la història i en l’actualitat,
hi ha opinions que prevalen i consciències que s’estan formant. És la societat civil i els seus responsables els qui han de
prendre unes respostes i decisions sobre
què fer amb un monument que, per algun
motiu, en algun moment de la història es
va decidir situar a l’espai públic, però ara

potser es considera que ja no és necessari que hi sigui.
Si cada cas és únic, com s’han de
prendre, aquest tipus de decisions? Qui
és el responsable de decidir com s’han
de gestionar aquestes situacions?
A.S. —Depèn també de cada cas. Per exemple, el cas de la Model és molt complex.
Aquí hi intervenen els historiadors, les associacions memorialístiques, l’associació
d’expresos polítics, l’associació de veïns
que vol fer ús d’una part de l’espai... Per
tant, és un cas molt complex. El que veig
és que moltes vegades tendim a un presentisme que no és justificable. Fa uns dies, llegia que determinats estudiants de la
Universitat d’Oxford volien prohibir obres
de Shakespeare pel seu tracte cap a les dones. Shakespeare era un senyor del segle
XVI. El que no podem fer és abocar sobre
ell, o sobre altres autors com ell, la mirada
que tenim en el segle XXI sobre aquest tema. En el cas de Colón, també. És un personatge que va viure entre el segle XV i XVI i
que segurament no tenia massa consciència del maltracte cap als esclaus. No crec
que es fes cap reflexió al respecte. Per contra, el monument a Antonio López, que es
va enriquir amb el tràfic i l’explotació d’esclaus, és molt diferent. Es va enriquir amb
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els esclaus quan a Europa ja estava prohibit. El monument, al meu entendre, s’ha
de retirar: la seva presència no té cap mena de justificació.
Anna Sallés parlava del presentisme.
Kathrin, com arquitecta i urbanista, com
ho veu? La idea de mirar les coses amb
els ulls d’ara ens pot arribar a dificultar fer
aquests debats?
K.G-P- — Precisament el debat és l’element
més important, ja que implica el sorgiment de qüestions, de preguntes, sobre
determinats monuments. En el cas d’Antonio López: fins fa una dècada no s’havia
discutit ni la seva presència ni on estava la
seva estàtua. La retirada ha estat una decisió significativa i, sobretot, de la manera que s’ha fet. Pot haver-hi gent en contra, però jo trobo que és una decisió molt
interessant, ja que ara hem de debatre què
fem amb el sòcol, que encara hi és. Personalment estic a favor que es mantingui,
més que res, per generar una discussió entorn la figura que anteriorment hi havia i
que ara ja no hi és: Per què l’hem tret? Per
què hem canviat el nom de la plaça? Malgrat que no es pugui aconseguir una resposta que agradi a tothom, és necessari
que es prenguin decisions i, en aquest cas,
l’Ajuntament de Barcelona n’era el responsable. Quan es va decidir canviar el nom de
la plaça, es va realitzar una multiconsulta ciutadana sobre quin nom posar-li el
qual, al final, va ser el d’Idrissa Diallo [migrant que va morir en el Centre d’Internament per a Estrangers de la Zona Franca,
el 2012].
A.S.— Aquest debat que comenta la
Kathrin és rellevant, ja que ens ajuda a recuperar la memòria històrica. És a dir, saber qui era Antonio López és molt important, s’hagi de retirar la seva estàtua o no.
Qui era aquest senyor, què va representar per la capital de la Catalunya decimonònica i per què s’enriquia a través dels esclaus? És part de la història de Catalunya,
i, per tant, no podem defugir el debat que
s’ha generat al voltant de la seva figura. En
canvi hi ha debats que per mi no tenen cap
mena d’interès, com el de l’estàtua de Colón. Em sembla el presentisme més absolut i quasi irrisori. A més, si la tirem a terra,
trenquem l’skyline de Barcelona i un dels
símbols visuals de la ciutat.

[quan es va generar la polèmica sobre la
substitució de la seva figura, per “esclavista”]. El debat s’ha generat quan algunes
persones s’han manifestat en contra d’un
homenatge a aquest senyor esclavista. Jo
entenc que hi ha una necessitat de coneixement del passat que no depèn exclusivament de retirar o no retirar monuments
o estàtues. La nostra memòria ha de venir
per molts camins.

— No estava del
tot clar què fer
amb els camps de
concentració, ja
que quan va acabar
la Segona Guerra
Mundial tothom
volia oblidar, fins
i tot les mateixes
víctimes.
Deixin-me que faci d’advocat del diable. Pensant amb les generacions futures,
quan el monument ja no hi sigui, no s’hi podran fer aquests debats perquè no hi seran. Com ens ho hem de fer per retirar els
elements incòmodes sense perdre la memòria històrica?
A.S.— Això és demanar als arquitectes i polítics que facin la funció que haurien de dur
a terme a les escoles. És a les escoles, instituts i universitats on s’hauria d’explicar
qui són aquestes personalitats i què han
significat en el nostre passat. És aquí on
haurien d’incidir i no només quan sorgeix
un esdeveniment en concret… Estic més
que convençuda que la immensa majoria
de la gent no sabia qui era Antonio López

Però llavors com ens ho hem de fer per
combinar la retirada amb el manteniment
de la memòria històrica amb aquests personatges o situacions?
K.G-P. —Ho podem argumentar al revés. Alguns dels monuments que estan a l’espai
públic quasi no es perceben. Estan allà i la
gent hi passa però ningú se’n preocupa, ja
que ens són “còmodes” o no els hi atribuïm
cap valor. Però en un moment donat, quan
ens comencem a plantejar-ne la retirada,
els veiem d’una altra forma. És aquí quan
comença el debat. Jo diria que, tornant a la
qüestió històrica, vivim en el moment concret, i aquest present demana decisions.
Podria ser que aquesta decisió, d’aquí vint
o vint-i-cinc anys sigui diferent o es retroalimenti amb d’altres debats que vindran.
Al llarg de la història s’han retirat monuments i és necessari identificar o revaloritzar si té sentit col·locar-los a un lloc o a un
altre. És el que ha passat amb moltes estàtues de Llatinoamèrica. Un exemple diferent és que, en el moment en què va caure el mur de Berlín, la seva destrucció era
el principal gest necessari per visibilitzar
la reunificació d’Alemanya. Però al cap de
poc va agafar força la idea que si es destruïa en la seva totalitat es faria més difícil entendre què és el que hi havia a la ciutat en
el passat. Per això es va decidir mantenir
la seva petjada i deixar-ne una part en alguns llocs emblemàtics. I em sembla que
aquesta idea és interessant, com en el cas
d’Antonio López. No retirar-lo del tot però reinterpretar-lo i fer-ho a través de noves instal·lacions o intervencions artístiques contemporànies o, fins i tot, a través
de plaques a l’espai públic.
Segurament, una de les obres més malèfiques que l’home –en aquest cas l’Alemanya nazi– ha fet al segle XX són els camps
de concentració, ubicats a diferents punts
d’Europa. En aquest cas, Kathrin, sempre
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hi ha hagut un consens amb què això s’havia de mantenir per sempre de la manera
que estava?
K.G-P.— La presència o existència dels
camps de concentració és realment important, ja que és un lloc d’horror que
mostra les equivocacions històriques i
terribles de l’eliminació de milions de vides. No podem permetre que el record desaparegui com si res hagués passat. I en
aquest cas sí que hi va haver un consens
en voler mantenir-los, fer-los accessibles
i visitables perquè les generacions futures
coneguessin el passat. El que sí que genera debat és el turisme que hi ve, que a vegades és gairebé morbós, ja que la gent té
interès a veure aquests llocs d’horror de
la mateixa manera com si es tractés d’una
pel·lícula. Tanmateix, el fet de trepitjar
aquests llocs on hi ha hagut barbàries no
et deixa, almenys a una persona normal i
sensible, sense provocar-te res. Un entra
d’una manera i en surt d’una altra. I per
aquest motiu és important que es continuïn mantenint.
A.S. — Justament jo vaig ser presidenta del
camp de concentració de l’Amical de Ravensbrück, l’únic camp exclusivament per
a dones i que va estar a punt de desaparèixer. Per sort no va passar gràcies al Comitè
Internacional de Dones Deportades a Ravensbrück, que el va salvar quan estava a
punt de ser arrasat per la construcció –em
sembla– d’un supermercat. Avui, per sort,
és un lloc de memòria. Ara bé, jo també
penso que moltes vegades les visites que
s’hi fan són massa frívoles: si no sabessin
què és el que van a veure, molts es pensarien que és un monument més. S’ha de saber que els camps de concentració són un
espai d’horror. I, en aquests casos, és molt
clar que s’han de mantenir per a les futures generacions. Ara bé, s’ha de mantenir
el Valle de los Caídos?
Era exactament el que us volia preguntar. Ambdós casos són espais promoguts
per dictadures on hi ha hagut molt horror,
molt de patiment. Els hem de tractar de
la mateixa manera, els casos de “memòria històrica incòmode” que provinguin de
dictadures?
A.S. —El Valle de los Caídos és un lloc
horrorós des de qualsevol punt de vista. És un monument típic de les grans

representacions feixistes amb tota la parafernàlia que tan agradava al feixisme. Jo
el tiraria a terra per horrorós i perquè allà
hi van passar i morir milers de presoners
republicans. No sé com ho veuen els arquitectes o els urbanistes com la Kathrin. Això sí: haurem de saber, en cas que es tiri a
terra, com preservar la memòria d’aquell
espai.
K.G-P. — Jo voldria afegir dos punts. Un que
és el que comentaves, Anna, que és la importància de la societat civil, com va succeir a Ravensbrück. Tot i que ara sembli
quelcom consensuat des del principi, no
estava del tot clar què fer amb els camps
de concentració, ja que quan va acabar la
Segona Guerra Mundial tothom volia oblidar i, fins i tot, les mateixes víctimes no volien tenir una memòria física i explícita en

—S’ha de saber
que els camps de
concentració són
un espai d’horror.
I, en aquests casos,
és molt clar que
s’han de mantenir
per al coneixement
de les futures
generacions.

el territori que els fes recordar tot el que
els va passar. Però la societat en conjunt
no podia fer com si res hagués passat.
L’altra cosa que cal tenir en compte és
que el Valle de los Caídos representa una
veneració o pelegrinatge cap a la figura del
dictador Franco, de manera que és important reinterpretar aquest lloc d’acord amb
la nostra consciència democràtica. Aquesta mateixa idea va prohibir l’existència de
llocs on es veneri a Hitler, ja que poden ser
perillosos per a propiciar un nou feixisme. En resum, crec que és una qüestió de
temps per fer el debat visible i sumar veus.
Un cas molt clar és el del Camp de la Bóta de Barcelona. Durant molt de temps, ha
estat invisibilitzat i, a causa d’una intervenció urbanística, en el segle XXI, es va
anar literalment tapant. Gràcies a les reclamacions de la població, dels familiars
dels afusellats, de gestos artístics i a les
decisions polítiques, finalment –i responent a aquesta absència– s’ha anat resignificant i integrant a la ciutat, cosa que em
sembla fonamental. Insisteixo en el fet que
exemples com aquests són molt valuosos.
A.S. — Tots aquests exemples que estem
comentant són espais d’horror. Com en el
cas de la Model, en el qual vaig estar-hi durant sis mesos empresonada quan era estudiant. Fins fa poc no se sabia què se’n faria, però ara, per sort, està clar que no es
tirarà a terra i que es reformarà per dedicar-la a diversos usos i activitats, però cal
que sigui recordada com un espai de dolor.
Allà hi varen passar milers de presos polítics, però també milers de presos comuns
tan maltractats com els polítics al llarg de
les dotzenes d’anys que ha existit aquesta presó. I cal recordar-los. Personalment,
estic molt contenta que es mantingui i que
es reformi al servei dels ciutadans i les
ciutadanes.
I acabem, com sempre, amb la mateixa
pregunta: a quins valors creieu que caldria
apel·lar per parlar serenament d’aquestes temàtiques, del record de la ‘memòria
incòmode’?
K.G-P. — És una pregunta difícil… No tots
tenim els mateixos valors i menys ara,
quan el ressorgiment de pensaments d’extrema dreta és una realitat… Però, al mateix temps, aquesta situació que estem vivint ara mateix fa que sigui molt important
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— La manera
com expliquem
la història a les
escoles, als joves i
a les universitats
és un repte al qual
hem de fer front. El
valor que millor ho
defineix és el de la
memòria.
defensar la memòria democràtica i, sobretot, en temes com el respecte i la igualtat.
Així, la manera com expliquem la història
a les escoles, als joves i a les universitats és
un repte al qual hem de fer front. El valor
que millor ho defineix és el de la memòria,
però també el de la igualtat, el de la pau i la
tolerància. Sobretot en temps de guerra,
quan és molt difícil defensar i haver-nos
d’enfrontar amb el pensament oposat. A
les opinions contràries hem d’intentar no
plantar-hi cara de manera violenta sinó

fer-ho de manera tolerant. De fet, aquest
tema va estar molt present a les darreres
jornades de la Barcelona Incòmoda [organitzades precisament a la Presó Model de
Barcelona per l’Ajuntament]. Hem d’entendre que ara mateix a Catalunya no som
una població única ni una nació definida,
sinó que hi ha múltiples religions, cultures i valors diferents i és important arribar a una fórmula que integri tota aquesta disparitat de valors i que, encara que no
tothom els comparteixi, ningú se’n senti
exclòs.
A.S.— Normalment cada generació repensa el seu passat. I no tots els valors del passat s’han de mantenir. En ple segle XXI,
per mi els espais de memòria han d’apel·
lar a valors com la democràcia, la tolerància i la igualtat entre homes i dones. Cada
vegada que es planteja la supressió d’un
monument de ‘memòria incòmode’ és important que fem una tasca pedagògica.
Que expliquem o mantenim o retirem un
monument. Com deia la Kathrin respecte
el Camp de la Bóta: hem de recordar que
allà es van afusellar centenars de persones, que la sang amarava la sorra, com explicava un soldat quan va acabar la guerra.

— Cada generació
repensa el seu
passat i és
normal, però hi
ha d’haver uns
valors que s’han de
respectar sempre:
la tolerància, la
igualtat, la llibertat
de religió...
I, sobretot, recordar per què s’afusellaven
persones allí.
Per concloure, i una mica en la línia del
que deia la Kathrin: la societat catalana és
cada cop més heterogènia; la societat catalana de 1922 no pot ser la mateixa que la
de 1936. Això explica la dificultat d’imposar, moltes vegades, els valors que han de
ser irrenunciables i que esmentava abans:
llibertat d’expressió, d’associació, de religió, els drets de les dones... En definitiva,
els drets democràtics.
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“Volem educar tecnològicament
les persones grans”
L’any 2019, un grup d’amics d’enginyeria creaven una startup per reciclar dispositius electrònics,
però la pandèmia els va paralitzar el projecte. L’aïllament de les persones grans els va portar a
pensar un producte que acabés amb la bretxa digital. Ara, la tablet Bleta s’utilitza a residències
de Catalunya, a algunes d’Espanya, i també es comercialitza. En Xavier Gispert és un dels
impulsors d’aquesta iniciativa.

Redacció

C

om va influir la covid-19 en la creació d’aquest projecte?
Ens vam confinar junts. A poc a
poc, vam començar a veure les notícies. La situació era molt dramàtica perquè la gent gran que estava aïllada i no podia comunicar-se.
Vam decidir impulsar una campanya, anomenada ‘Acércales’, que consistia
en fer donacions de dispositius informàtics. En vam repartir 650, a més de 54 residències i hospitals. Tanmateix, tot i estar
molt agraïts ens van dir que el que necessitaven era un dispositiu fet expressament
per a la gent gran i la gent que la cuida.
En aquell moment de pandèmia, què va
suposar per aquestes persones accedir a
la tecnologia?
Hi havia molt nerviosisme, però va ser
molt bonic. Van agrair-ho molt, però, sobretot, la majoria van sentir que aprenien
com funcionava la tecnologia per primera vegada. Quan la situació es va relaxar,
aquelles tauletes o smartphones més antics que la gent havien donat es van quedar
en un calaix. Eren massa complicats d’utilitzar. Va ser en aquest punt, quan vam decidir fer un producte pensat, exclusivament, per a la gent gran.
Com podem combatre la bretxa tecnològica que afecta les persones grans?
De fet, no només és la gent gran qui la pateix, també hi ha diferències per gènere.
Ara bé, el primer pas és reconèixer quins
són els diferents orígens d’aquesta bretxa.
Si els reconeixem, podrem ajudar a trobar

solucions eficients. Fet aquest primer pas,
el que considerem més important és la necessitat d’establir formacions i acompanyament en l’ús del producte. El nostre
objectiu és alfabetitzar les persones grans
que per primera vegada tenen una tauleta
a les seves mans. Tenir una persona al costat amb paciència i tranquil·litat és clau
perquè la persona gran aconsegueixi entretenir-se i informar-se digitalment.

disseny acompanyi una experiència que no
limiti a l’usuari ni el paternalitzi.

Com ens l’hem d’imaginar aquesta
tauleta?
Hem ideat una tauleta que compleixi totes
les especificacions d’una persona gran.
Té botons grans, un primer menú amb
sis aplicacions reconfigurables perquè sigui la barrera d’entrada més baixa per tothom. També es pot modificar la grandària
de la lletra a un número més gran del que et
permet una tablet normal. Intentem que el

Com creieu que pot evolucionar?
Volem facilitar l’accés, treure totes les
barreres perquè les persones grans s’introdueixin a la tecnologia. El proper model ja permetrà fer trucades a telèfons fixes i mòbils. En un futur, ens agradaria
oferir els nostres serveis a dispositius que
no siguin el nostre i fer acompanyament
en qualsevol configuració que ens pugui
necessitar.

Poseu les coses fàcils per evitar aquesta frustració.
Exacte. Hi ha un botó batejat com ‘el botó
del pànic’, que es pot moure per la pantalla perquè no molesti. Quan l’usuari se sent
frustrat o no sap com tornar enrere, aquest
botó li permet anar directament a l’inici.
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Ets un ressentit?
Apel·lar a les rancúnies és
una de les millors armes
per començar un conflicte.
És molt fàcil atiar un foc
que ens rossega a dins; un
ressentiment que no som ni
capaços de reconèixer.
ENTREVISTA

OPINIÓ

OPINIÓ

OPINIÓ

OPINIÓ

“El ressentiment és un
obstacle per a la pau”
Francesc Torralba

Esther Giménez-Salinas i
Aida C. Rodríguez
La ferida com a llegat

Quim Franch
Quan el ressentiment
intervé en política

Joan d’Àvila
Odiar-se
un mateix

Jordi Cussó
Com gestionar els
ressentiments

Dibuixant sobre el tema

Toni Batllori
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Francesc torralba

“El ressentiment és un
obstacle fonamental
per a la pau”
Aquest doctor en Filosofia i catedràtic de la Universitat Ramon Llull
ens parla de l’origen i de les conseqüències dels ressentiments i ens
alerta de com aquests es transmeten de generació en generació.

Text: ORIOL TORO / fotos: Sergio Ruiz
Som uns ressentits?
Hi ha molt ressentiment amagat i això es
detecta. El que un porta dins ho fa sortir cap a fora. Encara que intentem reprimir-ho, censurar-ho..., hi ha molt ressentiment amagat que tard o d’hora surt. I això li
pot passar a tothom.
Per tant, sí que som uns ressentits?
Jo no diria que tots som un ressentits, però sí que hi ha molt sentiment amagat, mal
digerit i que tard o d’hora surt per alguna
escletxa.
Com podem definir el ressentiment?
Es podria definir com a una emoció molt tòxica. Estar ressentit no li agrada a ningú.
Tampoc ens agrada sentir-nos culpables,
sentir ira o odi. Són emocions tòxiques que
experimentem en un moment o altre.
I doncs, per què hi ha persones que experimenten aquesta emoció tan tòxica?
Com neix el ressentiment?
El que és evident és que no és una casualitat, ni és fruit de l’atzar. És a dir, un individu ressentit no ho és perquè sí, sinó que hi

ha unes causes. Hi ha dos autors que a mi
m’han ajudat molt a entendre-ho: Nietzsche i Max Scheler. Nietzsche descriu molt
a fons el ressentiment en una obra que és
La genealogía de la moral on hi dedica moltes pàgines. Scheler fa una cosa similar en
la seva obra El ressentiment en la moral. Els
dos donen algunes claus. En primer lloc el
ressentiment neix d’haver patit una ofensa.
Em van maltractar, enganyar, violar, trair...
hi ha una ferida en el passat que, cada cop
que la recordo, ho torno a ressentir.
És a dir, ens retroalimentem constantment del nostre propi ressentiment?
Exacte. Scheler ho descriu com una mena
d’enverinament de l’ànima, perquè a mesura que ho recordes, et vas enverinant. Per
tant ha quedat a dins, ho vas recordant, et
va emmetzinant i no ho has alliberat. A mesura que et vas fent gran, la ferida et queda dins, i acaba sortint quan menys t’ho
esperes.
I com surt?
Doncs parlant malament d’aquell que et va
ferir, o d’aquell col·legi on vas anar... Poden

haver passat vint o trenta anys i encara hi
tens aquell regust, aquella amargor. Sense
ferida no hi ha ressentiment.
I què podem fer davant d’això?
Tenim un mecanisme, que és el perdó; però és complex. Una persona ressentida, està ferida i potser no està disposada a perdonar. Però també és cert que qui ho pateix,
carrega un pes molt feixuc. Després hi ha
un altre element i és que el ressentiment
neix d’una banda d’una ferida, però també
neix d’un greuge comparatiu. A tu et van
comprar el tren i a mi no. Tu vas poder estudiar i jo em vaig haver de posar a treballar als catorze anys... És a dir, no hi ha hagut un tracte equitatiu. Això a les famílies
passa. Aquest greuge comparatiu fa que
et quedi la sensació de no haver estat tractat amb equitat. Les comparacions son odioses. I l’esperit comparatiu ens duu a estar
ressentits.
I aquest ressentiment contra qui és?
Doncs contra qui va distribuir malament el
tracte. Podem dir que també neix de la sensació de no haver estat reconegut, comptat,
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valorat... i això explica i fa aflorar moltes coses. Per exemple, en el feminisme hi ha molt
ressentiment. Durant anys a les dones han
estat retingudes a casa, no se’ls ha donat
possiblitats d’estudiar, ni de dirigir empreses, ni d’estar en el món de l’esport i hi ha un
ressentiment contra els homes, perquè històricament les hem menytingudes. Si llegeixes Simone de Beauvoir a El segon sexe, hi
ha llocs on aflora aquest ressentiment contra el mascle. I és lògic. El mateix passa amb
aquell que, pel color de la seva pell, no el van
deixar progressar socialment.
I aquest ressentiment pot generar quelcom positiu?
En efecte! El ressentiment pot dur a una solució violenta o a una voluntat de ferir a qui
ens ha ferit, però també pot reelaborar-se
i pot dur a la recerca de justícia. Moltes revolucions tenen lloc per aquesta raó. Ara
bé, quan el què hi ha és una revolta violenta que anhela un ajustament de comptes,
això no crea una situació nova i harmònica,
ja que qui és atacat genera un nou ressentiment. Això duu a un espiral que Martin Luther King i Gandhi el van veure molt bé i que
diu que aquest ressentiment molt sovint es
transmet de pares a fills.
Per tant, hi ha una transmissió intergeneracional dels ressentiments.
Aquí ens ha passat això amb la Guerra Civil,
on encara ara hi ha famílies enfrontades pel
què van fer els seus avis. I això fa que paguin
justos per pecadors.
Podem dir que vivim en una societat
ressentida?
Sí! I moltes vegades ressentida per transmissió. Quan jo vaig a Amèrica Llatina a fer
una xerrada em titllen d’espanyol, “que vam
explotar-los, espoliar-los i maltractar-los”.
Jo els dic que no hi era en aquell moment i
ells ho saben, però el ressentiment segueix
ben viu. El mateix passa entre jueus i alemanys, entre catòlics i protestants a Irlanda
del Nord o entre els mateixos catalans. Tot
plegat fa molt difícil crear situacions noves
perquè això es transmet i encara que tu no
hagis estat ferit, no et pots relacionar amb
aquests col·lectius perquè està mal vist. Ets
un traïdor.
Com es pot sortir d’aquest cercle viciós
per trobar la pau interior?

el filòsof
dels valors
“Per superar el
ressentiment
tenim un
mecanisme, que
és el perdó; però
és complex. Una
persona ressentida,
està ferida i potser
no està disposada a
perdonar”

Francesc Torralba és doctor en
Filosofia, Teologia i Pedagogia.
Actualment, és catedràtic
acreditat de la Universitat Ramon
Llull i director de la Càtedra Ethos
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hermano del hijo pródigo. Del
resentimiento a la reconciliación
(Ediciones El Gallo de Oro, 2021).
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El mecanisme, com expressa Scheler, es basa en dos processos. D’una banda, el botxí (el qui ha causat l’ofensa) ha de reconèixer-ho i penedir-se’n. Per altra banda, el
ressentit, qui tampoc ho viu bé, ha de tenir l’audàcia de concedir el perdó. Això és
molt fàcil de dir, però no de fer. Vaig estar
en una taula rodona amb un supervivent de
Mauthausen i a propòsit del perdó un home
va dir: “Jo no puc oblidar, ni perdonar”. Ho
entenc, perquè en funció del mal que t’han
causat i com això ha ferit la teva biografia,
es fa molt complicat. Ara bé, hi ha persones
que havent patit més, han perdonat. I això
és totalment alliberador per al ressentit.
En aquest sentit, ens manca humilitat?
Aquest és l’únc mecanisme que tenim. Hi
ha qui creu que la venjança és la solució, però això no és cert, ja que la venjança generarà un nou ressentiment. I aquest espiral va
creixent de dimensions. La grandesa rau en
implorar el perdó i que el ressentit te’l doni.
I per això, cal temps, molta força de voluntat
i una bona dosi d’humilitat.
Nietzsche deia que el ressentiment combinava dues pulsions, la d’allò aparent i
la d’allò cert. Anem engreixant una nimietat fins a crear un monstre?
Sí. A més, hi ha figures que atien el teu foc
interior. Hi ha persones de l’entorn que
constantment et van recordant el greuge
sofert. Figures que evoquen el record, o els
propis mitjans de comunicació... cosa que fa
que enlloc de curar ferides, les reactivis.
S’utilitza el ressentiment des del poder?
S’usa per posar-te a la contra d’un determinat col·lectiu i fer-lo responsable de tots
els mals. Això és la teoria del boc expiatori.
Tenim problemes com a societat i cal trobar un responsable, que sempre són “els
altres”. I això fa que tots estiguem a la contra dels altres. Al poder li interessa que els
problemes com l’atur, el masclisme, la violència... sempre siguin culpa d’uns altres. I
amb els òrgans de propaganda t’orienten
cap aquí. Hitler utilitzava la ràdio i el cinema per generar aquest sentiment en contra
dels jueus.
Per tant, hi ha interès polític i institucional en crear ressentiment.

“Les xarxes socials
són autèntiques
fàbriques de
ressentiment. No
llegim els qui no
són de la nostra
corda, fem lectures
endogàmiques i
hermètiques”
Totalment. Per exemple, una escriptora jueva com Edith Stein explica com era la vida
d’un jueu. El seu objectiu era trencar l’esperpent que es difonia des de la propaganda nazi.
Això ens va passar a Catalunya el 2017?
Sí. I quan veig pintades per Catalunya que
clamen “Ni oblit, ni perdó”, no m’agrada.
L’oblit és terrible, perquè qui oblida perd la
identitat, però com podem no oblidar i no
caure en el ressentiment? Nosaltres som
éssers emocionals i no parlem prou de la
intel·ligència emocional. La nostra memòria ens evoca emocions: nostàlgia, melangia, ràbia... si recordem que l’1-O ens van
apallissar, com ho podem recordar de manera alegre? No es pot. Això genera moltes
emocions. Una d’elles pot ser el ressentiment. No hem d’oblidar, però tampoc hem
d’actuar per ressentiment, perquè ens fa
mal. Hem d’actuar per la pau i la justícia.
Hi ha una cultura del ressentiment?
Segons Nietzsche, el ressentiment crea cultura. Quan llegeixes articles i obres, en moltes ocasions t’adones que qui ho ha escrit
està ressentit. Però no podem generalitzar.

En el conflicte entre Rússia i Ucraïna...
també hi ha ressentiments.
Sí, és un conflicte que neix d’un ressentiment històric, però que a la vegada genera uns ressentiments que seran molt difícils d’esborrar. Ja no és només la destrossa
material. Sinó que hi ha un ressentiment
contra els qui han alterat i envaït substancialment la teva vida. És el mateix que va
passar a Txetxènia. Quan els russos van
entrar -hi van matar i violar un munt de dones. I què va passar? Que una dona txetxena va entrar un dia en un teatre de Moscou
i es va immolar. Aquesta noia no hagués fet
això si no hagués vist el que els soldats van
fer a la seva mare i la seva germana. Tot neix
del ressentiment.
En el terrorisme hi ha ressentiment?
Quan van caure les Torres Bessones, hi havia molts llocs del món on ho celebraven.
Nosaltres des d’Occident no ho podíem entendre. Però en altres parts del món allò era
justícia poètica contra uns EUA que no paraven d’envair i explotar els seus territoris.
Per tant, en el terrorisme global hi ha un
fort ressentiment que fa de motor.
Hi ha, doncs, raons objectives per al
ressentiment?
Per descomptat. A vegades es crea el ressentiment artificialment per tal de cercar
un boc expiatori, però pot ser que a tu t’hagin fet realment mal i que ara et sentis ferit.
Però tot i les raons objectives que li puguis
trobar, l’estat que et genera és molt negatiu. Es viu molt malament estant ressentit. D’altra banda el qui ha ferit, també pot
ser que visqui ple de remordiments. Aquest
pot provar de demanar perdó, però ha d’estar preparat perquè potser no li donen. De
tota manera, vull pensar que la reconciliació sempre és possible.
Les converses que es generen en entorns
com les xarxes socials alimenten els ressentiments i en generen de nous?
Les xarxes socials són autèntiques fàbriques de ressentiments. Perquè, a més,
fem molta trampa. Mai llegim els qui no
són de la nostra corda. Són lectures endogàmiques i hermètiques. I això només fa
que alimentar els blocs i les postures polaritzades. Ens costa molt llegir aquell qui
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desarticula o desmunta els nostre pressupòsits. El mateix passa amb els mitjans de
comunicació. Tot plegat, només ens fa augmentar la nostra animadversió cap a l’altre.
I com ho podem combatre?
Jo m’he passat la vida llegint sobre autors
ateus i no ho sóc. Però he llegit molt Nietzsche, Marx, Freud... el que és interessant
és llegir aquell que no pensa com tu, veure quins són els seus arguments. Això a les
xarxes és ciència ficció. Allà la gent es retroalimenta amb la mateixa idea i discurs únic.
El qui té un discurs diferent no ens interessa. Les xarxes són fàbriques de ressentiments i d’atonyinament sense pietat.
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. 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.

Allò que per tu no és rellevant, potser per
l’altre ho és molt i si no li reconeixes queda
allà. Queda una ferida emocional que es va
reelaborant i que sortirà al cap d’un temps
en forma de retret.

Ens manca per tant diàleg, comunicació,
parlar cara a cara?
Absolutament! En l’era del tuit ens manca
la conversa. Perquè quan converses amb algú vol dir que estàs disposat a seguir el seu
fil argumental, que estàs disposat a admetre que hi ha altres concepcions i això et farà variar també el teu punt de vista. Ara el
problema és el temps. No hi ha temps. El
tuit és la societat de la velocitat i una conversa demana temps. Demana argumentar,
escoltar, posar el dit a la llaga i de temps no
en tenim!

Hi haurà persones més susceptibles
i sensibles al ressentiment. Aquestes
persones seran sempre més infelices?
Exactament. Per això el ressentiment és un
obstacle fonamental per a la pau. No només entre pobles, cultures i societats, sinó
també per a la pau interior. Quan estàs ressentit veus l’altre com l’enemic, el traïdor,
l’infidel i no hi ha una relació. Per això hi ha
reunions familiars molt difícils. Ens cal fer
l’acte de renovació plena. De fer tabula rasa. Tal i com diu Paul Ricoeur, una societat ha d’aprendre a posar distància. Li va
bé oblidar certes coses, però a la vegada,
també recordar perquè no tornin a passar.
S’ha d’alternar l’oblit i el record.

I amb la velocitat i la manca d’atenció generem ressentiments?
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La ferida
com a llegat

D

e la mateixa manera que una ferida mal curada pot ser un focus d’infecció, els conflictes mal tancats solen convertir-se en danys
permanents. L’exemple més clar són els conflictes bèl·lics i potser el més significatiu és el
Tractat de Versalles de 1919 que va posar fi,
formalment, a la Primera Guerra Mundial.
Anys més tard i revisant la història, es diu
que va ser aquest tractat el que va assentar
les bases de la Segona Guerra Mundial, ja que
Alemanya va ser molt durament tractada i se
la va penalitzar com a principal culpable del
conflicte. De fet, les sancions imposades van ser tan importants que teòricament el 2010 Alemanya hauria acabat de pagar el darrer termini del deute. El ressentiment
d’Alemanya, unit a les condicions econòmiques, els disturbis al carrer i la manca de seguretat van ser el brou de
cultiu perquè el partit nazi liderat per Adolf Hitler aconseguís el poder. La resta és més que coneguda.
El ressorgiment del ressentiment a Europa
Durant molts anys, a Alemanya va dominar l’educació del
silenci, no només a les famílies, sinó també a la societat, a
les escoles i fins i tot a la universitat. Era una etapa de la
vida que es volia oblidar, feia massa mal pensar-hi, i no va
ser fins molts anys després que els joves van començar a
qüestionar la història preguntant als familiars sobre la
seva responsabilitat en els fets.
Després del final de la Segona Guerra Mundial (1945),
Europa va viure una pau i tranquil·litat envejables. Entre
d’altres causes, per la consolidació d’un Estat del Benestar social pactat entre els dos grans partits que ha
permès una societat menys polaritzada. Tot i això, des
de la crisi econòmica del 2008 van començar a sonar

determinades alarmes i, durant aquesta darrera dècada, hem vist ressorgir en alguns països partits d’extrema
dreta. Al mateix temps, també hem presenciat l’esfondrament dels partits polítics en un sentit clàssic, acompanyat per un important descontentament social, i una
precària situació laboral, especialment entre els joves.
A tot això, cal afegir-hi una pandèmia no sols desconeguda, sobretot entre les persones més grans i especialment greu per a aquestes, en una Europa demogràficament envellida. I quan semblava que la covid-19 ja estava
sota control i que estàvem camí de la recuperació econòmica, esclata la guerra d’Ucraïna, amb l’amenaça latent d’un conflicte bèl·lic de magnituds imprevisibles i
d’afectació a tots els àmbits de les nostres vides. Massa
coincidències.
Els procediments per curar les ferides
A les guerres, encara que aparentment hi ha vencedors i
vençuts, tots som perdedors. La pau és un dels béns més
preuats de la vida. D’entre les moltes històries de la guerra
a Ucraïna ressalta la d’unes dones jueves supervivents de
l’Holocaust que de nenes vivien en aquest país quan Hitler
el va envair. Elles van tenir la fortuna de ser evacuades per
l’Exèrcit Roig, que aleshores van ser vistos com “els seus
salvadors”. Avui és Alemanya qui, en un gest reparador, les
acull al seu país per salvar-les de la invasió del mateix exèrcit que en aquell moment les va salvar.
És difícil no acceptar que el ressentiment o, si es prefereix, les ferides col·lectives mal curades són la base de
molts dels conflictes bèl·lics. Per això és tan important treballar en processos de justícia transicional, però aquesta
ha de poder ser entesa no únicament en els termes clàssics, sinó incloent aspectes de justícia restaurativa i també social.
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De fet, la Justícia Transicional té molts elements en comú amb la Justícia Restaurativa, d’aquí que moltes de les
seves característiques siguin aplicables a totes dues. D’entre elles, destaquen: la responsabilització respecte d’uns
fets i el seu impacte en la vida de les persones; l’escolta de
la veu d’aquells que s’hi hagin vist afectats; la voluntat de
reparar el dany de la manera que sigui possible (material,
emocional o simbòlica) i la construcció conjunta d’un relat
encaminat a la superació d’aquella experiència.
Malgrat que és inevitable i també necessari mirar cap
al passat, admetem amb el filòsof Reyes Mate que són diverses les maneres en què el podem visitar i, per tant,
també són diverses les memòries. Els processos de justícia transicional, com per exemple, el que es va viure a
Sud-àfrica després de la ferida provocada per més de quaranta anys d’apartheid, fan possible un silenci fèrtil, el de
l’avantsala que dona pas a la veu de les víctimes, les que no
havien estat escoltades fins llavors, ni incloses en la història. Aquests processos, sovint anomenats “comissions de
la veritat i la reconciliació” són, en aquest sentit, memòria
d’un relat que havia estat inèdit i esdevé, aleshores, una
forma de coneixement de la realitat que cal admetre com
a veritat.
Esforçar-se per aconseguir la pau
En una mena de revelació, les diverses cares i capes que
conformen les vides humanes poden veure la llum en processos com el que descrivim. Cal que ho facin si volem
atendre les ferides i evitar que continuïn obertes o facin
emmalaltir la societat, ja que si no hem sentit aquests relats ni el dolor que contenen difícilment podrem comprendre què o com cal reparar.
Així, subratllem la dimensió humana i humanitzant
que caracteritza la justícia restaurativa, perquè parteix
de la base que les persones són el centre d’atenció, que no
només cal escoltar-les, sinó també comprendre-les i, en
la mesura del possible, reparar el dany causat tornant a la

situació precedent. En aquest sentit, un procés serà just
quan compti amb la participació de les persones involucrades i afectades en i pels fets; quan les seves veus s’escoltin i les seves històries se sumin a la història “oficial” i
les decisions que afecten el futur conjunt siguin el resultat
d’un procés dialogat i consensuat.
La tasca de pensar la guerra, la barbàrie, ja que no podem anomenar-la d’altra forma, és una tasca ètica que el
filòsof alemany Adorno plantejava precisament des de la
política: des de la responsabilitat col·lectiva que tot ésser
humà ha adquirit amb la història malgrat no haver-ne format part. En aquest sentit precís de l’imperatiu de la memòria, difícilment serà possible navegar cap al nord que
assenyala la justícia si no tenim un record molt present
de la injustícia que hem deixat enrere. Des d’aquí, creure
que les persones són éssers capaços de responsabilitat i
que poden canviar tant a un nivell individual com un nivell
social, és el que la justícia restaurativa i els processos de
justícia transicional prenen com a punt de partida per a la
construcció del futur compartit.
A dia d’avui hi continuen havent-hi guerres, però potser també per això hauríem de contribuir amb més força a la recerca de solucions. No hi ha dubte que com més
s’allargui el conflicte, més difícil serà la recuperació i més
creixeran els riscos. Per això, és necessari que els esforços
a la recerca de la pau, ja siguin individuals com col·lectius,
han de dirigir-se cap als reptes del futur i totes les implicacions que suposa. Tanmateix, és essencial, si no volem que
la ferida es converteixi en un llegat per a aquest futur, que
ho fem comprenent, incloent i compartint, amb la finalitat
de reparar les ferides del passat.

Esther Giménez-Salinas i Aida C. Rodríguez són la directora
i la cap de projectes de la Càtedra de Justícia Social i
Restaurativa Pere Tarrés de la Facultat d’Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés-URL
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Autor del llibre Abans de fer política. Condició humana i poder

QUAN EL RESSENTIMENT
INTERVÉ EN la POLÍTICA

E

ls darrers anys s’han publicat, especialment al
món anglosaxó, nombrosos treballs per analitzar els moviments de la ultradreta, els populismes i el cinisme, i sovint fan referència al ressentiment com a clau interpretativa. Per altra
banda, per una aproximació en l’àmbit de la filosofia política, tot seguint l’aportació de Nietzsche, cal tenir present The Polemics of Ressentiment (2018), un llibre que a Catalunya hauria
de ser de lectura obligada per més d’un polític.
El ressentiment és com un fluid reconcentrat
de ràbia i agror precursor de l’odi; és, doncs, un
sentiment negatiu, covat i refregit, que ens col·loca en
una actitud d’atac cap a aquells que considerem responsables de la nostra frustració. Se sol destacar que l’odi és
un dels elements més destructius en les relacions humanes. No cal insistir-hi, però en tot cas la superació de l’odi
ens porta per terrenys de la moral personal relacionada
directament amb les pautes religioses o seculars, de cada
individu. En els grups humans l’odi pot generar violència,
ja que és un sentiment de forta intensitat que s’amplifica
notablement en actuar dins el grup de pertinença.
Però, des d’una perspectiva evolutiva, el professor
Paul Dumouchel, en el llibre Can We Survive Our Origins?
(2015), en fer l’anàlisi de la violència humana subratlla específicament la forta significació social del ressentiment
quan diu que “els humans distingim entre dany i lesió o
delicte, una altra manera de dir que ens preocupem més
per l’agressió en si que per les seves conseqüències físiques immediates”. I afegeix: “El ressentiment i l’animositat que manifestem als que ens han agredit són una
expressió del fet que, nosaltres els humans, estem més
interessats els uns pels altres del que ho estan altres animals socials. Aquesta reciprocitat en l’interès pels altres

és al mateix temps una expressió de, i el mitjà pel qual es
construeix, la major interdependència que hi ha entre
nosaltres”.
Des d’una altra perspectiva, Steven Pinker, professor de psicologia a la universitat de Harvard, en el seu llibre The Better Angels of Our Nature (2011), també fa un
oportú comentari acadèmic en el terreny de la política
internacional dels estat-nació al segle XX: “Combina el
narcisisme amb el nacionalisme i obtindràs un fenomen
implacable que els politòlegs anomenen ressentiment: la
convicció que la pròpia nació o civilització té un dret històric a la grandesa malgrat la seva humil condició que només pot ser explicada per la malvolença d’un enemic intern o extern. El ressentiment desferma les emocions de
domini frustrat –humiliació, enveja i ràbia– a les quals els
narcisistes són tan propensos”.
Desterrar els ressentiments de la política
Quan el ressentiment intervé en política, s’insereix directament al cor del sistema i ja no permet construir res de
bo; no queda ni un bri de confiança. És una posició negativista, més preocupada per destruir que per construir, encara que vagi lligada a un marc teòric prou simple i contundent que ofereixi la salvació del món amb la fermesa
de la propaganda política tradicional.
No és gens aconsellable fer política “contra l’enemic”
perquè, en definitiva, es tracta d’un mecanisme destructiu i autodestructiu. Dit així, no semblaria tan difícil desterrar el ressentiment de la política. Només caldria un
moviment lateral cap a una posició assertiva, i al mateix
temps constructiva, amb l’empatia suficient per acceptar el conflicte amb naturalitat, humor i respecte. És a
dir, no hi ha enemic si tots ens respectem, ens reconeixem amb la mateixa dignitat i no fem servir cap milícia
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armada. Però, les manifestacions polítiques del ressentiment són tan diverses a la història com diverses són les
psico-polítiques; de fet, en els darrers anys, en aquest
país se n’han fabricat, almenys, dues modalitats ben
definides:
La primera la podríem nomenar ‘Qui dies passa, anys
empeny’. En aquesta modalitat el polític adopta el paper
de la víctima que només troba consol en l’enfrontament
superficial (habitualment escenificat com a ritual anodí) contra allò que el destrueix però que a la vegada justifica el seu rol de víctima permanent. Cau en l’autocompassió com a signe més destacat d’una feblesa de fons.
El preu que es paga per causa d’aquest refregit d’emocions és, finalment, la pròpia incapacitat per desplegar tot
el potencial humà; la vitalitat política queda esquinçada.
A voltes, aquesta variant pot esdevenir fàbrica de personatges emprenyats que sublimen la impotència política amb una retòrica banal en l’intent (probablement inconscient) d’eixamplar la tomba de la decadència.
La segona varietat és: l’orgull i el malson d’un imperi invertebrat. És l’opció política que explota el ressentiment dels ciutadans que, per raons culturals, econòmiques o d’una altra mena, es troben vivint en una societat
on se senten a disgust. Els motius són diversos, però la
contraposició amb el sentiment propi es fa en negatiu en
la mesura que “els altres” volen esquerdar un constructe
sagrat. Els seus líders actuen directament sobre les emocions negatives per aprofitar el gran potencial víric que té
l’odi. La cultura política associada a aquest plantejament
està molt marcada per un procés històric d’arrel ultraconservadora: la contrareforma, l’absolutisme, els més de tres
segles i mig d’inquisició, la revolució industrial no assumida, la desfeta liberal, les dictadures, l’espionatge polític,
la corrupció sistèmica, i molt especialment l’esperit colonitzador. Per això, tal com varen destacar alguns analistes, aquesta variant (originàriament finançada per la gran
banca) ha fet la funció d’avant-sala del feixisme.
Convé recordar que l’expresident del govern del Regne d’Espanya, José María Aznar, ja va introduir, indirectament, aquesta temàtica en el debat polític de l’autodeterminació amb aquest avís-instrucció (octubre del
2012): “España sólo podría romperse si Cataluña sufriera antes su propia ruptura como sociedad, como cultura y
como tradición. Cataluña no podrá permanecer unida si
no permanece española”.
No podem caure en el parany
El filòsof Slavoj Žižek, en el seu llibre Violència (2008),
en fa una magnífica descripció d’aquest conegut parany
que porta associat el ressentiment, tot recorrent a una
explicació de caire popular: “Una bruixa bona deixa triar al pagès: la bruixa li donarà una vaca a ell i dues al veí
o bé li pren una vaca a ell i dues al veí. El pagès immediatament tria la segona opció. Gore Vidal ens explica el
perquè de manera succinta. «Per mi no n’hi ha prou de
guanyar –l’altre ha de perdre». La trampa de l’enveja/

ressentiment és que no només dona suport a la regla
del joc on la meva victòria equival a la derrota de l’altre.
També implica una distància entre els dos; que no és una
distància positiva (tots podem guanyar i no hi ha perdedors), sinó una de negativa.”
En el fons, en el marc polític, el ressentiment és símptoma d’inseguretat, de fragilitat i de manca d’arguments
dialèctics. Per això sovint s’expressa amb crits que interrompen constantment el diàleg, la rancúnia es plasma en
un somriure fals del tot contrari a la mirada noble (en el
sentit de real i autèntica) que hauria de prevaler en el domini de les idees.
Tot polític amb una mínima capacitat per sentir-se
responsable de la repercussió de les seves accions hauria
de tenir la precaució de no fer ús del ressentiment. Però
el doctor Gregorio Marañón en la seva biografia de l’emperador Tiberi ja va constatar que “(...) ocurre por el contrario muchas veces que, al triunfar, el resentido, lejos de
curarse, empeora. Porque el triunfo es para él como una
consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y esta justificación aumenta la vieja acritud”.
L’avantatge en tot això és que el ressentiment es detecta amb facilitat, però el gran inconvenient és que dona
vots als que el fan servir com a fonament del seu projecte polític; especialment quan a l’ombra hi tenen el suport
dels oligarques provincians que sempre mantenen el col·
laboracionisme amb el règim monàrquic-tradicionalista
com el seu full de ruta històric.
Joaquim Franch és autor del llibre Abans de fer política.
Condició humana i poder (El Núvol, 2017)

“Quan el
ressentiment
intervé en
política, s’insereix
directament al cor
del sistema i ja no
permet construir
res de bo; no
queda ni un bri de
confiança”
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ODIAR-SE UN MATEIX

N

ietzsche és el primer nom que ve al cap quan
un llegeix o sent la paraula ressentiment.
També, segurament, records de situacions
viscudes o de persones que revifen sentiments d’odi que no s’havien encara apagat.
Tanmateix, ni Nietzsche és l’únic autor que
ha parlat del ressentiment, ni tampoc l’odi i el
ressentiment són la mateixa emoció, tot i que
estan, efectivament, emparentades.
El ressentiment és una emoció complexa
perquè està vinculada amb altres emocions,
de tal manera que no va mai sola. En intentar
definir-la, inevitablement es pensa amb l’odi, la venjança,
la tristesa, l’amargor, l’enveja i, amb raó, té bocins de totes elles. En canvi, la calma sembla una emoció més simple, així com també l’alegria; que no són obstacles perquè
impregnin a la globalitat de la persona en la seva quotidianitat, el seu cos i la seva ment.
La genealogia del ressentiment
Abans de plantejar un mapa de relacions entre el ressentiment i altres emocions, cal aclarir què és una emoció des
d’una perspectiva psicològica i vital. A diferència de les
màquines, de moment, les nostres respostes als estímuls
no estan totalment predeterminades per un programa.
Com a animals que som, la captació d’estímuls provoca en
nosaltres no només uns continguts cognitius, pels quals
diem conèixer allò que origina els estímuls, sinó que també provoca una alteració no cognitiva en l’estat d’ànim de
qui rep l’estímul. Això vindria a ser, genèricament parlant,
el que és una emoció.
L’alteració o canvi que l’emoció suposa en nosaltres té,
d’entrada, dos aspectes principals: una qualitat i una disposició. Si es té en compte la qualitat de l’emoció, es poden
distingir moltíssimes emocions que els autors han intentat agrupar en alguns grups bàsics. En seria un exemple,
la classificació de les emocions que fa Plutchik, que distingeix vuit emocions bàsiques que, a la vegada, donen lloc
a vuit emocions més, secundàries, resultants de mixtura

amb les emocions veïnes. Així, l’autor entén que la decepció resulta de la sorpresa i la tristesa. A més a més, d’acord
amb aquesta proposta, cadascuna de les vuit emocions
bàsiques, conté dues emocions més, amb les que comparteixen la mateixa qualitat però amb una intensitat diferent. Un pot sentir temor o sentir terror i la diferència
no està en la qualitat de l’emoció sinó en la intensitat. Per
entendre la proposta de Plutchik, és útil pensar-la cromàticament: hi ha uns colors bàsics, primaris, i de la barreja
d’aquests podem obtenir uns colors secundaris i, també,
podem augmentar o disminuir el contrast.
La disposició que implica l’alteració emocional és la relació que s’estableix amb allò que ha originat el canvi emocional, que es podria entendre des del paràmetre d’atracció o repulsió. El menyspreu ens disposa a rebutjar allò
que el provoca, l’amor ens disposa vers allò que el provoca.
Aquest aspecte també ha estat teoritzat des del paràmetre de lluita o fugida, fight or flight, que, en essència, posen
de manifest el mateix. És a dir, les emocions no són simples
continguts mentals sinó que disposen a la persona en un
sentit o un altre respecte d’allò que ha originat l’estímul.
La ràbia ens porta a atacar i la por, a fugir.
La qualitat, la intensitat i la disposició són aspectes
que permeten entendre i classificar les diferents emocions de forma estàtica, a tall de coordenades cartesianes,
però la variable del temps també juga un paper important,
especialment en emocions com el ressentiment. L’alegria
o la ràbia són emocions immediates, que sorgeixen ràpidament en nosaltres quan percebem quelcom que ens
agrada o que ens enfada i, habitualment, disminueixen
amb el temps. Quan un rep un regal, sent alegria, que amb
el temps es va esvaint; quan un rep un insult, sent ràbia,
que amb el temps també s’anirà atenuant. No obstant això, hi ha factors psicològics que poden fer que la intensitat
es mantingui o que l’emoció inicial muti en una altra més
complexa i difícil de gestionar.
Tot i que, habitualment, les emocions són efímeres, la
seva perdurabilitat en el temps no és un fet sempre preocupant, només quan generen malestar. La felicitat és
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l’alegria que es manté en el temps, però també l’enveja
tendeix a perdurar. El ressentiment no solament s’allarga
en el temps, sinó que fermenta i, per tant, creix i, amb ella,
augmenta el malestar de la persona. Com entén Scheler, el
ressentiment és una autointoxicació psíquica causada per
una impotència continuada.
El ressentiment és una autointoxicació perquè el que
causa aquesta emoció és un fet puntual, però l’emoció que
genera té una evolució autònoma, independent del fet, com
quan una pera rep un cop i es va podrint progressivament
des del lloc de l’impacte. En el ressentiment, l’autointoxicació es dona perquè la persona no pot donar resposta immediata a l’estímul rebut, no podent satisfer la seva set de venjança. Per tant, el ressentiment implica la percepció d’una
ofensa i la incapacitat per contraatacar-la, alhora que conté el desig de fer-ho.
La destrucció del Jo intern
Els motius pels quals no es duu a terme el contraatac poden ser diversos, però impliquen, d’alguna manera, una situació d’inferioritat o debilitat de la persona, en un sentit
ampli. Seguint aquesta línia, Nietzsche entenia que els cristians eren persones ressentides perquè no es veien amb
força per transgredir les normes morals del cristianisme i,
alhora, sentien enveja dels qui ho feien. La seva set de venjança es projectava en el més enllà, quan els impenitents
serien castigats per Déu.
La persona impulsiva o agressiva pot no ser tan propensa al ressentiment com aquella més continguda o aparentment mansa, ja que el ressentiment sintonitza amb
un perfil del tipus passiu-agressiu. El malestar que genera el ressentiment és amarg, pel fet que la persona no està feliç amb la seva situació, però tampoc veu la possibilitat
de canviar-la i comença a sentir odi i enveja envers aquells
que encarnen l’ideal que no pot realitzar. No només sent
odi cap a aquests, sinó també envers un mateix. En canvi, la
persona deprimida no sent odi cap als altres i això fa que sigui més fàcil acostar-s’hi per oferir-li ajuda. La persona ressentida s’odia a sí mateixa i als altres, ja que li fan patent un
ideal que no creu que pugui aconseguir. La sola presència
de l’Altre, que s’acosta per oferir ajuda pot encendre l’odi
que la persona sent en totes direccions. No es tracta només
d’una falta d’esperança sinó de la convicció profunda que
no assolirà l’ideal de vida que pretén i, per tant, està condemnat al fracàs.
La complexitat del ressentiment fa que sigui una emoció que genera molt malestar i difícil de gestionar. La persona s’incapacita per sentir res més que el seu odi, enveja i impotència per canviar. La persona no només està amargada,
sinó que s’alegra secretament del mal de l’Altre. L’actitud
criticaire obsessiva pot ser un símptoma del ressentiment,
no reconeixent el Bé que els altres fan i, no sols això, sinó
que el menyspreen. És una exacerbació de l’enveja que busca destruir, mitjançant paraules i obres, allò que en el fons
voldria, però que no veu possible d’aconseguir. Per això, la

persona ressentida s’indigna exageradament per les ofenses que rep i pels errors que cometen els altres. El que duu a
la persona ressentida a obcecar-se en el Mal, en l’error, en la
imperfecció, la falsedat i la hipocresia és la confirmació de no
poder obtenir el que desitja.
El remei per sortir d’aquesta espiral tòxica passa per reconèixer el Bé, per petit que sigui, en les persones i en tot
el que ens envolta, per sentir agraïment cap a elles. Alhora,
també cal reconèixer amb senzillesa les pròpies capacitats
per saber el que un pot aspirar sense negar el bé que, cada
cop millor, un pot realitzar.
Joan d’Àvila Juanola és professor del grau de Psicologia de la
Universitat Abat Oliba CEU

“La persona
ressentida
s’incapacita per
sentir res més que
el seu odi, enveja
i impotència per
canviar”
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Com Gestionar els
ressentiments

E

l ressentiment és una reacció arrelada al si de
l’esperit, que va creixent de dimensions a l’interior de la consciència personal. No és un record
intel·lectual fred i distant, sinó un sentiment reviscut, una vivència actualitzada, recreada a la
profunditat de l’esperit. És reviure la mateixa
emoció, és un ressentir, un tornar-la a sentir.
El ressentiment expressa un sentiment
d’hostilitat, un sentiment negatiu respecte de
l’altre i dels altres. La memòria humana és emocional, de tal manera que quan recorda allò viscut, no roman neutral, immutable, sinó que
experimenta com flueix de nou l’emoció, la rancúnia, el
ressentiment...
El ressentiment és fruit del desamor, del menyspreu
viscut al llarg de la nostra vida. Menyspreu que es pot donar a molts nivells: familiar, generacional, social, econòmic, polític, religiós, ètnic, sexual. Els menyspreus fruit
de les desigualtats, de no respectar els drets o d’altres situacions injustes, ens van situant en un àmbit de ressentiments personals i alhora col·lectius. I, això va generant
desconfiances d’uns i els altres, tota mena de tensions,
reticències i prejudicis.
Els altres són els culpables
Aquest malestar per les situacions viscudes ens mou a
canviar les coses per tal d’assolir un món més gratificant
per nosaltres, la qual cosa ens porta a cercar canvis associats a respostes violentes i sovint venjatives. L’Altre i els
altres han esdevingut els causants del nostre malestar i
cerquem que ens retornin el que ens han arrabassat. Les
persones ressentides no se senten satisfetes per més que
es faci justícia, el ressentiment porta a recercar, tant com
sigui possible, la venjança.

La persona ressentida sovint altera la informació per
poder sobreviure. Quan sorgeixen informacions de la
persona, institució o grup amb qui està ressentida, buscarà les negatives, és a dir, es carregarà de raons per a poder continuar alimentant el seu ressentiment. I aquest
ressentiment, personal i sobretot el col·lectiu, crea cultura, textos i pot crear institucions, obres d’art i política en la qual podem detectar, explícita o implícitament,
una mena d’actitud hostil en vers els altres (persones,
grups, nacions, institucions). Els governants i els diferents mitjans de comunicació o les mateixes institucions hauríem de ser més conscients del que generen algunes actuacions, algunes informacions, maneres de dir
i fer les coses. Una manera de prevenir els ressentiments
és no provocar-los, o procurar actuar de manera justa,
per a no donar peu a crear situacions de menyspreu o de
menysteniment.
Però mentre al món hi hagi tantes desigualtats i situacions d’injustícia, no hi ha dubte que hi haurà persones, col·lectius, pobles i països sencers ressentits. Tzvetan Todorov distingeix dos tipus de països: els països del
ressentiment i els països de la por. Francesc Torralba subratlla quatre causes en la gènesi del ressentiment: el
greuge comparatiu (minories ètniques, religioses, diferències socials etc), el complex d’inferioritat (diferències naturals mal acceptades), una agressió soferta (una
vulneració dels drets, una ofensa, un maltractament, una
humiliació) i la transmissió de la memòria històrica (ressentiment de grups, col·lectius).
1. Greuge comparatiu: Un sent que ha estat tractat de
manera injusta, respecte a un altre d’igual, en idèntica
situació. Per exemple, quan hi ha hagut alguna discriminació o se’ns ha negat un dret, una prestació. Quan no
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reparem això en el seu moment, queda un sentiment a
l’interior de la persona que reapareix d’una manera cíclica. El ressentiment neix d’una percepció subjectiva,
d’un esperit de comparació: no em van tractar com als altres ciutadans. L’administració d’aquest ressentiment
és, d’una banda, preventiva. Ser conscient dels danys que
provoquem i actuar amb justícia. Ja sabem que som limitats i que això no ho assolirem mai en plenitud, però podem evitar moltes situacions innecessàries. Si la causa
del meu ressentiment és una injustícia soferta, un greuge comparatiu, el ressentiment exigeix una gestió que es
coneix com a reconciliació.

3. Ressentiment que neix d’una agressió soferta i causada d’una manera intencional, amb voluntat de ferir.
Quan la víctima no pot alliberar la seva set de justícia,
quan ha de callar per por a les represàlies, o perquè ocupa un lloc ínfim en la piràmide del poder. Flueix el ressentiment quan l’agressió queda impune, quan no s’exerceix
la justícia sobre el que l’ha comès. El ressentiment creix
de proporcions, i el fet que l’agressor sigui jutjat, tampoc
allibera necessàriament del ressentiment. La seva superació demana uns processos de reconciliació.

transmissió cultural, dels processos educatius o, més
ben dit, de formes d’adoctrinament. Els presents no som
culpables dels mals esdevinguts en el passat, per la senzilla raó que no existíem: no ens poden imputar el que va
passar. El net del botxí no és el botxí i no se li pot imputar el mal que va causar el seu avi o el seu pare. Naixem
lliures de tota culpa. No existeix el gen del ressentiment.
Hem de conèixer la història, hem d’evocar la memòria del
que ha passat, però els pressents no som culpables del
que va passar abans de la nostra existència. El ressentiment històric neix de la transmissió, però no d’un sofriment patit a la pròpia carn. La superació d’aquests ressentiments, l’han de vetllar els transmissors, els agents
educatius, els narradors del passat, que molt freqüentment predisposen a les noves generacions a menysprear certs col·lectius, certes institucions pel què van causar en el passat.
Per alliberar-nos dels ressentiments és fonamental,
en primer lloc, reconèixer que existeixen, que els tenim,
que som persones i col·lectius ressentits. Ocultar, dissimular, fingir que no existeix, quan està present en el fons
de l’ànima, és una manera de perpetuar-lo. Aquests ressentiments emergeixen en molts moments del dia a dia:
en una conversa familiar, entre amics, en un esdeveniment esportiu, en la lectura de la premsa, etc. Sovint acaben en discussions enceses i, alguna vegada, violència.
Per alliberar-se del mateix és fonamental situar el ressentiment en el pla del conscient perquè, situat al pla de
l’inconscient, el mateix subjecte no és capaç de reconèixer-ho, ni de saber exactament perquè l’experimenta.
Pensar que no tinc ressentiment és l’obstacle principal
per poder alliberar-me’n, prendre’n consciència és el primer pas per afrontar-los. Sense obviar mai que la justícia
és una virtut preventiva dels ressentiments.

4. Ressentiment històric. Té a veure amb un fet que
va tenir lloc en el passat però que s’ha transmès de generació en generació. És un ressentiment que neix de la

Jordi Cussó és teòleg llicenciat en Economia

2. Complex d’inferioritat. Hom se sent inferior a un
altre subjecte, desitjaria tenir les seves qualitats però
constata que no les posseeix i, com a conseqüència, experimenta un ressentiment. Emergeix del fet de sentir-se
inferior, del fet que la naturalesa no l’ha premiat amb
unes qualitats que ell observa en l’altre, però no en si mateix. Cal ajudar al subjecte a reconèixer les seves qualitats, els talents, que té per acceptar-se a si mateix i superar el desig de deixar de ser el que és i tractar de ser com
l’altre. L’enveja existencial només condueix al sofriment.

Qüestions
essencials

ignasi llobera
La diferència
entre treballar
i fer feina

El treball
Vuit hores del dia,
generalment les hores
centrals, les dediquem
a la feina. Vivim per
treballar o treballem
per viure?

Ignasi Llobera és doctor en Filosofia
Albert Botta és professor de Filosofia i Ètica
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ecorden Amb filosofia? Aquell magnífic programa de televisió que donava pistes per repensar conceptes fonamentals, presentant-los de forma polièdrica a partir d’una
diversitat de veus sàvies? El capítol dedicat al
treball comença amb Emili Manzano preguntant si “seria possible deixar de pensar, alguna
vegada, en el treball com el resultat d’un càstig
diví”. Respon Xavier Antich identificant el treball amb
“allò que l’ésser humà necessita per subsistir”.
Les quatre entrevistes intercalades, d’entre les moltes coses interessants que comenten, coincideixen en
una distinció conceptual que expressen amb paraules diverses. El filòsof Joan Vergés comença citant un
seu amic que li diu “vaig a treballar, no pas a fer feina”,
i afirma que tots necessitem fer activitats significatives, cobrem o no per elles. El filòsof Santiago Alba Rico
i l’escriptor Luis Magrinyà aprofundeixen en la mateixa distinció des de l’etimologia. Escola ve del grec skholè, que era justament el temps d’oci, el temps en el qual
podem disposar de la nostra vida per llegir, pensar, estimar... Per contra, treball ve del llatí tripalium, que era un
instrument de tortura romà format per tres pals. Potser
per això el treball encara té connotacions de dolor i de
fatiga. La professora Joana Masó posa altres paraules a
aquesta mateixa distinció: treball – dignitat.
Aquest episodi d’Amb filosofia em va deixar pensant
que hi ha treballs que, si no fos pel sou que en traiem,
potser no els faríem (o no de la mateixa manera). I, alhora, hi ha feina que fem sense cobrar que no faríem per un
sou, com ara el voluntariat i l’associacionisme. No perquè no tingui valor, sinó justament perquè és impagable,
perquè no té preu.
Així que si abans o
“Treball ve del
després de treballar tellatí tripalium,
nen mitja horeta d’skque era un
holè per fer feina de
instrument
la bona, els recomano l’episodi d’Amb filode tortura
sofia dedicat al treball,
romà. Potser
o qualsevol dels altres
per això té
episodis accessibles al
connotacions de
web de TV3. I per sobre
dolor i de fatiga”
de tot: bona feina!

valors 37

Albert Botta
El treball:
alienació
o autorealització?
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l treball fa pensar en la maledicció bíblica de guanyar-se el pa, sovint mecànicament, amb la suor del front. És allò de cercar treball i, quan se
n’aconsegueix, patir-lo com a tasca dura i alienant. Marx diu que el mode de producció de la vida material determina el caràcter general dels
processos de la vida social, política i espiritual.
Capgira la visió idealista de la representació de
la realitat. No són les idees les que fan que siguem com
som (no és la consciència dels humans la que determina
la seva existència), sinó que a l’inrevés, la realitat viscuda
provoca allò que en pensem (és l’existència social la que
determina la consciència).
Tanmateix, hi ha un segon moment de retorn (un
ping-pong dialèctic entre pensament i realitat), en què
les idees poden provocar la transformació del món. Es
tracta d’acabar amb l’alienació i que el treballador no
perdi el producte i sentit del seu treball. El treballador
es ven la seva força de treball (i el que produeixi) a canvi d’un salari. La qüestió és si el treball és una mena de
mercaderia, si hi ha un mercat de treball, i si el treball
pot ser realització personal.
La realització té un punt de contacte amb la proposta freudiana de l’humà com a animal cultural que es crea
i cultiva a si mateix. El treball i el seu producte poden ser
autorealització i font de plaer. Al cap i a la fi, substitueix/sublima la fita immediata de l’impuls instintiu a canvi d’una altra social o cultural. La cultura és l’esforç prometeic que reconverteix aquella maledicció bíblica en
creació i projecció personal, mai no ben bé del tot reeixida, com manté Freud en el malestar en la cultura.
Sociòlegs com Howard Rheingold pronostiquen que
en el futur no gaire llunyà no hi haurà treball
“La qüestió és
per a tothom, la comsi el treball és
petència amb robots és
una mena de
impossible, i l’única opmercaderia, si
ció positiva és més desenvolupament i treball
hi ha un mercat
molt qualificat o no aude treball i si
tomatitzable. L’art és
el treball pot
un bon exemple de treser realització
ball no alienat i de reapersonal”
lització humana.
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els valors de les religions

Les rebels
de Sabarimala
Després que la Bindu i la Kanaka fossin boicotejades per entrar al Temple hindú de
Sabarimala, a l’Índia, prop de cinc milions de dones van protagonitzar una de les
cadenes humanes més importants del món per reclamar la igualtat de gènere.

Redacció
el càstig
de ser dona

S

abarimala és el centre de peregrinació hindú més gran del món, situat a la regió de Kerala, a l’extrem
del sud-est de l’Índia. S’estima que
prop de 50 milions d’homes el visiten a l’any per venerar a Ayyappan,
el Déu que va jurar celibat després
de derrotar a un dimoni poderós
amb cos de dona. Segons la llegenda, un
cop vençuda li va demanar matrimoni, però Ayyappan s’hi va negar, ja que el seu destí era retirar-se al bosc per respondre les
oracions dels seus devots.
Fins a gener del 2019, a Sabarimala només hi podien entrar homes de qualsevol
edat i dones en edat no menstrual. És a dir,
nenes menors de deu anys i dones majors
de cinquanta. Segons la tradició, que una
dona en edat reproductiva pugui aparèixer
el temple pot ofendre la deïtat, a més de debilitar les seves energies.
Ara bé, aquesta dinàmica es va trencar
per primera vegada la matinada del 2 de gener del 2019, quan la professora Bindu Ammini i l’assistenta social Kanaka Durga van
aconseguir entrar al temple després d’un altre intent fallit el 24 de desembre del 2018.

Tot això passava pocs mesos després
que el Tribunal Suprem de l’Índia aprovés
una llei que aixecava la prohibició de les
dones d’accedir als temples i que deixava
clar que “la devoció no pot estar subscrita
a gènere”. Malgrat la nova legislatura, però, molts homes hindús fonamentalistes
es van negar a acceptar el fet que les dones
amb edat de menstruar visitin el temple. I,
Bindu i Kanka van haver d’entrar i marxar
escoltades per la policia.
Per altra banda, aquest acte desafiant
de Bindu i Kanaka també va provocar que
milers de dones sortissin als carrers de Kerala per reclamar la igualtat en forma d’una
cadena humana de 620 kilòmetres de distància. Però, hores més tard, els fonamentalistes tornaven als carrers.
Durant el gener del 2019, Kerala va ser
un esclat de violència. Es van produir més
de 1.700 detencions i centenars de ferits. El
4 de gener, Sasilaka, de quaranta-set anys,
va aparèixer a les portades dels diaris internacionals per haver estat la tercera dona
que entrava al temple.
La revolta de les dones hindús de Kerala
ja no tenia aturador.

La menstruació a l’Índia és
pràcticament un tabú. La falta
d’informació fa que el 71 per cent
de les noies no sàpiguen què és
fins que s’hi troben i, durant el
període, estan obligades a dormir
en un llit separat. En alguns casos,
fins i tot s’han d’aïllar en una altra
habitació, ja que són considerades
impures. El desconeixement
provoca un sentiment de vergonya
i necessitat d’amagar-se. Això
augmenta l’abandonament escolar
de moltes nenes, el qual s’estima
que és de 23 milions. A més,
l’escassetat de productes higiènics, com ara compreses i tampons, també posa en risc la salut
de totes aquestes noies.
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Històries de pau

L’anciana
pacifista russa
L’artista Yelena Osipova,
de vuitanta anys, es
manifesta contra el
president rus i, a través del
seu art, demana el final de
la guerra a Ucraïna.

Xavier Garí de barbarà

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

C

om és natural, a Rússia no tots són
seguidors de Putin. També hi ha pacifistes que lluiten contra les guerres, contra l’estil tirànic del govern i
contra la invasió d’Ucraïna. Un d’ells
és l’anciana russa i artista per la pau
Yelena Osipova, detinguda recentment per les autoritats russes, i que
el mateix 9 de maig tornava a fer una acció
antibel·licista per contrarestar la celebració
militarista que el president rus fa amb motiu
de l’aniversari de la victòria sobre els nazis.
Yelena va néixer el 1942 a Leningrad, després de l’assetjament amb què els nazis van
bloquejar aquesta gran ciutat durant noucents dies. Osipova va estudiar art i es va
dedicar a fer classes sobre aquest camp, arribant a fundar fins a tres escoles a Rússia.
Sempre va sentir-se pacifista, sobretot d’ençà de l’experiència familiar amb la Segona
Guerra Mundial i la posterior guerra freda.
Amb l’arribada de Putin al poder,
va mostrar-se contrària a les reaccions

desproporcionades i agressives del president, a la matança a l’escola de Beslan, a la
guerra a Txetxènia, i després a Geòrgia, al suport i manteniment de la guerra a Síria i ara a
la invasió i guerra a Ucraïna. Osipova explota al màxim el seu talent artístic i ha fet grans
creacions amb un estil peculiar, vistós i cridaner, alhora que corprenedor. La seva acció sol ser manifestar-se per la pau i contra la
guerra en un lloc determinat amb un cartell a
les mans, elaborat per a l’ocasió.
El passat mes de març, va ser arrestada,
per manifestar-se contra la invasió a Ucraïna i per demanar als soldats que no anessin
a la guerra. Des del mes de febrer, són milers
els ciutadans russos que es manifesten contra aquest conflicte. La seva lluita concentra
diverses reivindicacions: la de ser dona, la de
ser víctima de guerres i dictadures, la de ser
pacifista i la de fer servir la seva professió i el
seu talent (l’art) per a la pau.
Osipova és l’exemple més evident de què
per a combatre les injustícies, encara que
l’adversari sigui un gegant molt poderós, n’hi
ha prou amb determinació personal i compromís amb tots els mitjans que es puguin
tenir a l’abast. Els seus vuitanta anys tampoc són un inconvenient, ans al contrari. No
rendir-se, perseverar i aportar ni que sigui
un granet de sorra, són imprescindibles per
fer forat a les guerres. Vuitanta anys després
de la batalla d’Stalingrad, el món segueix necessitant, a cada generació, moltes Osipoves
per a no perdre la dignitat.
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el conte

Escrit i il·lustrat per

Mireia jaques
Per què moren les papallones?

M’

ho pregunto molt sovint en observar i percebre el color vellutat
de les seves fines ales,
quan s’acosten aletejant àgilment decidides
cap als pètals i paren tímidament per tastar el
fruit de les entranyes florals. Elles no saben
que deixaran de fer-ho en tres setmanes i, no
obstant això, volaran... volaran sense les seves tendres hèlices multicolors cap a un indret imperceptible i desconegut. M’ho qüestiono quan se m’acosten vigoroses i juguen
amb les meves orelles i les voltegen atrevides
tot sortejant, seductorament, el pelatge. Em
fascina el seu tarannà aliè al destí que els pertany tot bellugant-se intensament com si fos
l’últim instant. Esclat de colors flirtejant amb
els rajos del sol lluent. I, ell, les acarona.
Quanta intensitat damunt la immensa dimensió de la natura. Amb el morro humitejat, aspiro la flaire del suau gebre del primer matí i el gaudeixo. Amb les potes sento
el frec de la terra mullada. Veig una tanca de
fusta malmesa pel pas del temps. És entreoberta. Sense reflexionar, poc a poc, amb parsimònia, obro l’escletxa de l’adorable llibertat arrencant a córrer per la prada amb l’ofec
accelerat. Espais diàfans cap a l’infinit permetent-me ser lliure.
El meu pèl en continu moviment torna a
lloc a cada corba i embogeixo amb alegria pecaminosa sobre una gran catifa de color verd
esmaragda. Sento els ocells piular ben a prop,
les fulles fresques de rosada latent perfumen

l’aire, l’aroma d’herba m’omple el cor d’un
benestar indefinit i la brisa em xiuxiueja a cau
d’orella, còmplice d’aquesta gran follia.
Els núvols es mouen perquè el vent els domina amb força absoluta i el cel esdevé rogent
amb traces de llum irisada creant un joc d’intensitat cromàtica exuberant. Enlairo el cap,
em sento viva, tan viva com la papallona que,
cada dia, un cop oberts els porticons de fusta
escapçada, veig al jardí.
Noto els brots com creixen prop del camí,
un camí sempre marcat per la pressió dels
pneumàtics d’algun vehicle. Això em fa pensar que aviat el llogaret perdrà l’empedrat dels
corriols i els habitatges s’edificaran a velocitat
excessiva, més ràpid que el batec d’ales d’un
lepidòpter. Un sentiment de tristesa incontrolable m’envaeix i, amb el llom encrespat, lentament m’endinso a la masia. Segurament serà
millor que torni a casa abans que vingui l’amo
qui, mostrant-se sempre rígid com un roc de
gel fermat, m’acarona amb sentiment desbordat, vora el foc, totes les nits d’eterna solitud
que ens vulnera.
M’ajec damunt la cua, al costat del rebost,
observant absorta més enllà de la finestra,
gaudint de nou d’aquelles petites ales bellugadisses de color infinit. Em distreuen. Em llepo
curosament les potes i els ulls se m’acluquen.
Demà també sortirà el sol i les papallones jugaran intensament com sempre, vitals com la vida mateixa. Qui sap si tindran el seu últim alè,
però jo seré aquí, com sempre, observant amb
gelosia encisadora la seva curta però intensa
llibertat.
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imatge en
creixement

“Existeix la
realitat? La
busquem i la fem
servir d’argument
però... és
només una
interpretació?
Cadascú té la
seva? És com les
fotografies: una
mica de color, una
mica de contrast i
ja podem passejar
per la nostra
realitat.”
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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