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EDITORIAL  

El Civisme enfront del risc d’impunitat1 

 

En la declaració conjunta del govern espanyol i del govern català sorgida en la trobada del 21 de 
desembre de 2018 s’afirmen quatre pensaments elementals:  

- Que hi ha un conflicte sobre el futur entre l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya. 

- Que aposten ambdós pel diàleg, tot i les discrepàncies sobre l’origen, la naturalesa o les vies 
de solució, i que aquest diàleg ha de vehicular una proposta política que sigui recolzada per 
la societat catalana. 

- Que cal avançar en aquest diàleg en un contesta democràtica a la demanda de la ciutadania 
catalana en el marc de la seguretat jurídica. 

- Que la via del diàleg requereix l’esforç de totes les institucions i de la ciutadania. 

Fins aquí la benintencionada declaració2: però, què s’hi ha d’entendre per “diàleg”? Ens atreviríem a 
considerar quatre trets bàsics sobre tot diàleg possible: 

- Que s’ha de saber reconèixer, escoltar i  respectar, en particular al més feble: és a dir, superar 
l’actitud supremacista i, a la fi, la supèrbia. 

- Que cal institucionalitzar el diàleg, cosa que en la pràctica significa posar límits als desitjos 
d’esclafar o dominar l’altre diferent. 

- Que dialogar és precisament el contrari d’humiliar. És a dir, l’adversari no ha de convertir-se 
en enemic, la qual cosa requereix conèixer-lo: perquè com més el conec, més difícil se’m fa 
agredir-lo. 

- A la fi, dialogar significa saber cedir per ambdues bandes en el litigi, que no equival a 
claudicar. 

                                                           
1 Per “impunitat” es pot entendre l’abús corrupte de l’exercici de poder per part de l’estat o d’un individu o sector de la 

societat civil, sense sanció possible; ja sigui en la modalitat “de corrupció contrària a la llei” o de  “corrupció conforme a 

la llei”. El primer tipus respon a conductes delictives emparades en els privilegis del càrrec públic estatal exercit. Els 

exemples que es poden exhibir, malauradament, són múltiples.   

Usarem aquí el mot en el segon sentit i quan és practicat també per l’estat; i hi entren en tal  accepció coses tant diferents 

com la mentida o les semi-veritats esgrimides per alguns membres de tribunals mèdics oficials contra persones afectades 

per malalties per no concedir prestacions socials davant la pressió d´una minvada seguretat social; macro-operacions 

estatals subterrànies brutes encaminades a desprestigiar persones concretes crítiques amb el sistema o institucions de idees 

no afins; o les que “acullen” a fons perdut -amb recursos estatals- els “rescats” d’institucions financeres maldestres 

ocupades exclusivament  en llurs interessos; o bé les conductes abusives i violentes dels cossos i forces de seguretat de 

l’estat contra la ciutadania en una part del territori que controlen sota aparença legal; però per motius més polítics que de 

seguretat ciutadana.  
2 Aquests són els continguts escarits de la declaració conjunta d’ambdós governs (“Text íntegre del comunicat de Sánchez 

i Torra després de la reunió a Barcelona”,  La Vanguardia, 22 de desembre de 2018) 
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D’altra banda, en la seva “Perspectiva política del perdón”3, el professor Xavier Echevarría 
assenyalava fa anys la necessitat d’introduir el sentit del perdó en la vida política -i per tant, en 
l’actuació de l’estat-, que pensem que coadjuva en si mateixa una dosi important d’humanitat i diàleg 
en la vida política, i que seria, al nostre parer, complementària de la tasca corresponent en l’esfera 
de la judicatura.  

Què implicaria l’ introducció del sentit del perdó en la manera de fer en la vida política?. Bàsicament, 
el seu inserit reportaria dues conseqüències:  

- La primera, superar el ressentiment, que diríem que, en tant que oposat al penediment, es 
redueix a ser una memòria sense generositat; és a dir, una memòria deformada fins a tal punt, que 
condueix a l’esperit de venjança. 

- I la segona, proposar reparacions per part de l’hipotètic victimari a la víctima -ja sigui aquesta 
una part de la societat o tota la societat-; i pot succeir que l’estat, en tant que gestor d’aquesta 
reparació, es consideri també parcialment “víctima”  o “victimari”. I en aquesta oferta o efectuació 
de reparacions que faci el victimari -l’acusat de botxí-, cal preguntar-se què pot aportar la víctima 
que permeti entendre que la seva generositat no s’interpreta en cap cas com mera arbitrarietat o 
“peatge” per rebre un  tracte de favor per part de l’estat.  

Aquesta i moltes altres preguntes paral·leles poden emergir en el mateix moment que s’abordi una 
qüestió política delicada;  i algú s’ha preguntat amb cert escepticisme -potser és la qüestió de fons- 
si els polítics de torn del moment actual: els que governen i els de l’oposició, estan capacitats per 
redissenyar un escenari en el que la imaginació creadora que reconeix espais de diàleg, base d’un 
pacte generós i de la pau entre adversaris, sigui possible4  

Ara bé: quin paper pertoca a un estat que se senti agreujat? En una lògica del  perdó basada en 
“l’ètica del do” -per tant, en la “praxi del perdó”- semblaria que l’estat, en matèria política, pot 
“oferir” possibilitats, oportunitats...; i  no pas castigar a les primeres desavinences. En efecte, pot 
indultar una sentència ferma si la considera desproporcionada o poc equitativa (la “aequitas” llatina, 
traductora de la “epieikeia” grega, està recollida en la gran majoria de legislacions democràtiques, 
fent referència a la imparcialitat aplicada com a criteri per a la justícia) atenent a les circumstàncies 
que hagin esdevingut; pot -tal vegada hom diria que també “ha de”- demanar garanties perquè, un 
cop aconseguit un acord polític de mínims (ara parlem de política, no d’altra cosa encara), aquest no 
es vulneri, o bé no es produeixin fets que motivin un trasbals; i pot també denunciar i evitar, per 
suposat, davant de l’acusat de botxí (ara sí, en l’actuació judicial, si se l’encausa) tota discriminació 
formal respecte d’altres fets o processos judicials als que l’estat ha de fer front.    

Fins aquí, donem unes brevíssimes pinzellades teòriques del que l’estat pot fer, en general; però, què 
pot fer la judicatura en la seva praxi concreta, com a poder específic i diferenciat dins de l’estat?  

Se suposa que la judicatura ha d’actuar quan la llei vigent és vulnerada; però la qüestió és com ho ha 
de fer. Assenyalarem tres àmbits rellevants: el de l’actitud que adopti, el de les demandes que faci al 
victimari i el dels principis en què justifiqui la seva activitat. 

                                                           
3 Echevarría, X., “Perspectiva política del perdón”, a AA.VV. El perdón en la vida pública, Universidad de Deusto, 1999 

(pgs.53-104). 
4 En un curt, però interessant  article recent de premsa, es feien consideracions pertinents en aquesta línia. ( “És possible 

discrepar?”,  del Grup Treva i Pau, La Vanguardia, 11 de gener de 2019)  
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Pel que fa a l’actitud, la judicatura ha de tenir com a referent fonamental la llei vigent de cara a un 
diàleg possible. És a dir, la llei ha de ser present en l’inici de tot diàleg o “lloc” des d’on parlarà i 
actuarà la judicatura; però afegim que no sembla que hagi de esdevenir l’aplicació estricta de la llei 
“la solució fina” o sentència, perquè llavors desapareixeria l’equitat. Impartir justícia no és aplicar 
literalment la llei: això ho podria fer una màquina-robot, a la manera de l’inspector Javert en la 
novel·la dels Miserables de Victor Hugo. 

Per tant, la judicatura no ha de precipitar-se en l´ús de la força que l’estat li atorga en termes de 
monopoli. Caure en aquest error és claudicar en la “justícia-venjança” i malmetre la seva autoritat. 

Pel que fa a les demandes de la judicatura, cal que demani a l’acusat o acusada de vulnerar la llei que 
parli, que s’expliqui en la seves actuacions, advertint-li de les conseqüències que hauria d’entomar si 
la praxi de la violència formés part de les seves actuacions. I així mateix, un cop escoltat aquest, la 
judicatura, si procedeix, hauria de demanar compensacions reparadores, socials, econòmiques i/o 
polítiques...., com a fórmules correctives d`aplicació de la llei. 

Respecte als principis que contempli i que hauran de dirigir-se a la societat a la qual haurà de protegir, 
se’ns n’acudeixen tres de fonamentals, que són: 

Primerament, la judicatura cal que garanteixi la seguretat de persones i bens. De totes i tots, i en 
qualsevol circumstància processal en què es trobi el poder judicial, i per heterogenis que siguin els 
sectors en els quals ha de dirimir responsabilitats, cal que accentuï la seva sensibilitat i justícia: 
pensem en fets desgraciats de violacions recents conjuntes contra dones (cas de “la Manada” a 
Pamplona), en les agressions de persones civils a les forces policials (cas d’Alsatsu), o en les mateixes 
actuacions judicials contra persones sense càrrecs polítics en afers polítics (cas dels “Jordis” en el 
“macro-procés” que s’aplica a l’independentisme català),.... La judicatura ha de saber establir i fer les 
distincions corresponents oportunes a fi que s’evitin arbitrarietats  de conseqüències incalculables i 
es dirimeixin acuradament les responsabilitats jurídiques que s’hagin de dirimir. Fer el contrari 
expressaria una sospitosa i pretesa confusió jurídica que no albira res de bo, i minva la confiança dels 
ciutadans i ciutadanes en el sistema democràtic. 

En segon lloc: s’ha de garantir l’aplicació de la llei per defensar el bé social: el bé comú, l’estabilitat 
política i econòmica, la cohesió social,..... de forma reposada i amb prudència, sense violència 
gratuïta. Si no és així, la desconfiança del poble envers l’estat està garantida. 

I en tercer lloc: de cap manera s’ha de promoure la hostilitat i l’odi, sinó la reconciliació entre la 
ciutadania; i aquí ens sembla que cal tenir molta cura en la mena de “narrativa” o, si hom vol dir, la 
“fabricació de relats” que s’usi -incloses les “fake news”, tant de moda avui-. I això significa que la 
judicatura no ha de fer funcions “polítiques”, que no li pertoquen de cap manera, i que són fatídiques 
per l’estabilitat d’un estat democràtic. 

Aquest tercer tret és de tal envergadura que estableix la frontera entre un estat democràtic i un que 
ha deixat de ser-ho, i que dóna a entendre, de manera erràtica i matussera, que l’estat no és “l’origen 
o fonament de la societat del benestar”-, sinó que és el regne de la impunitat5. I a on hi ha impunitat, 
val qualsevol cosa que dictamini el poder, sigui polític o judicial. I això és la mort de tot civisme i de 
tota comunitat en la dimensió personalista.  

                                                           
5 I així tornem a les primeres observacions d’aquest editorial. 
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L’ENTREVISTA  

Jordi Sales i Coderch 

Per Albert Llorca 

 

El Dr. Jordi Sales i Coderch ha estat professor de la 
Universitat de Barcelona des de 1968. Ha ostentat 
el càrrec de degà de la Facultat de Filosofia en dos 
períodes: 1995-1998 i 2006-2009. Ha estat 
president de la Societat Catalana de Filosofia de 
l’Institut d’Estudis Catalans i rector de la 
Universitat Catalana d’Estiu entre 2009 i 2013, així 
com promotor dels Col·loquis de Vic, d’entre 
d’altres ocupacions. 

Els centres d’interès dels seus estudis han versat 
sobre la relectura dels grans epistemòlegs clàssics, 
com Plató, Descartes, Kant i Husserl, a banda de les 
seves inquietuds sobre la Modernitat, els meta-

relats crítics sobre ella i el pensament filosòfic -polític contemporani (Leo-Strauss); i tot això en l’horitzó de la 
situació civilitzatòria d’Europa i de Catalunya. 

D’entre les seves obres citem: Coneixement i situació (1990), A la Flama del vi. El convit de Plató (1998),  
Hermenèutica i Modernitat (2010) i recentment La captivitat advertida (2013). 

 

Li adrecem les següent preguntes: 

1. Doctor Jordi Sales, amb la breu referència biogràfica de què disposem, no hi ha dubtes de la 
vostra intensa trajectòria vital i intel·lectual posada en relleu en els ambients diversos en 
els quals us heu mogut; així que us demanarem una referència global, sintètica en el que us 
sigui possible, del vostre pensament; juntament amb un comentari d’aquells escrits vostres 
que, per raons diverses, considereu més significatius.  

 
R. a) El nucli bàsic de qüestions que sovint m'han ocupat en els meus cursos sobre el 

coneixement és la triplicitat sobre la seva possibilitat, objecte i origen. Aquest nucli  dona a l'hora de 
classificar posicions filosòfiques en -ismes sis -ismes bàsics: dogmatisme*6, escepticisme*, realisme*, 
idealisme*, racionalisme*, empirisme*.  Un dels problemes que demana més paciència i esforços de 
clarividència en la didàctica filosòfica és la presència dels -ismes classificatoris en els usos del 
llenguatge a nivells divulgatius, periodístics, polítics i en les nostres converses. És bona cosa treballar 
amb les definicions dels diccionaris i enciclopèdies: DIGEC, GEC, RAE, Larousse, etc. Són termes  d'ús 
més o menys corrent que s'aclareixen sobretot atenent la figura que el terme comporta: afirmació 
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per dogma, recerca per escepticisme6. Cal remenar aquestes coses en el que jo anomeno el joc dels 
-ismes amb figures.  Un tractament àgil i breu d'aquesta qüestió fonamental , doncs cal saber sempre 
el que es diu i el que es fa al classificar i al manejar posicions típiques, és troba ara a disposició del 
públic català en l'escrit A propòsit de l' integracionisme de Josep Ferrater Mora: la possibilitat de les 
oscil·lacions 7. En tant que es pensa en societat hi ha posicions que s'enfronten. També es pot picar 
d' aquí i d' allí triant, (eclecticisme*)  integrant unes posicions aparent oposades (integracionisme*) , 
i també oscil·lant entre elles o aspectes diversos d'elles. Ferrater Mora integra posicions del 
positivisme lògic* i l'existencialisme*. Tot això s'entén millor si pensem que nosaltres parlem i 
pensem amb un munt de termes, qüestions, posicions típiques i classificacions del que ja s'ha fet  
abans de nosaltres. La tensió entre afirmació i recerca,  per exemple, ens la plantegem   nosaltres 
ciutadans al discernir entre propostes del que ens cal dir i del que ens cal buscar  que ens arriben 
com a membres d'una societat que debat els seus problemes amb llibertat.                                                 

b) El llibre Coneixement i Situació és el trajecte definitori dels meus cursos de teoria de 
coneixement a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona fins 2013,  fou publicat l'any 
1990 i una segona edició l'any 2014, fou un programa  per al meu treball com a professor. 
Coneixement i situació és sobretot una reactivació de les qüestions. Si cal triar una perspectiva 
privilegiada sobre el llibre ho faríem amb la noció d'exercici en tant que "el coneixement es viu 
habitualment com a prudència, orientació, capacitat de judicar, encert o desencert en el dir i tractar 
el singular que se'ns presenta en una situació" 2014,95. El llibre consta d'una introducció i cinc 
estudis: 1)La teoria del coneixement com a lloc de la filosofia en el neokantisme.2)L'activitat humana 
cognoscitiva: sentits de la racionalitat i figuracions de l'animalitat. 3) La interioritat cognoscitiva.4)  
La significació de la narrativitat kantiana en la teoria del coneixement  i 5) Dues meditacions 
husserlianes: la teoria de les actituds cognoscitives i la història de la filosofia com a meditació. El 
professor Joan González Guardiola de la Universitat de les Illes Balears considera que  Coneixement i 
Situació continua encara sent motor de noves preguntes, de noves possibilitats d’investigació, de 
nous debats, i de noves formes d’aproximar-se als clàssics problemes de la teoria del coneixement. 
És una eina.  

  c) A la flama del vi (1998). Del conjunt dels meus escrits d'estudi format per comentaris a 
autors clàssics Plató, Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant, Husserl, Heidegger, Leo Strauss  i 
consideracions sobre situacions actuals,  el que més estimo és el llibre A la flama del vi. El Convit 
platònic, filosofia de la transmissió, treballant-hi vaig entendre dues coses fonamentals:  la qüestió 
de l'escriptura filosòfica, i el diàleg platònic com una forma d'escriptura filosòfica  El que manca a 
tants i tants estudis o utilitzacions sobre la lletra i l'esperit platònic és donar compte del que és el tot 
del diàleg. A base de tractar els diàlegs com a font per tal de trobar-hi doctrines hem perdut el gust 
per la doble superació de comèdia i tragèdia que sosté la creació d'una forma literària. La 
consideració de la dramaticitat del diàleg amb personatges i l'anonimat platònic  renova  la manera 
d'entendre la recerca filosòfica com mostra la feina que fa el grup “Eidos: platonisme i modernitat” i 
tot el gruix del tractament contemporani de les relacions entre platonisme i fenomenologia. 

                                                           
6 GEC dogmatisme: Posició epistemològica que pressuposa, amb una il·limitada confiança en la raó. DIEC dogmatisme en 

fil: tradicional, doctrina que admet dogmes. DIEC escepticisme: Doctrina filosòfica segons la qual la raó humana és incapaç 

de conèixer la veritat. RAE Fil: Concepción filosòfica oposada al escepticisme, la qual considera la raó humana capaç del 

coneixement de veritats absolutes. Escepticisme: Desconfiança o dubte de la veritat o eficàcia d’algo. Fil Doctrina: 

consisteix en afirmar que la veritat no existeix, o que, si existeix, el ser humà es incapaç de conèixer-la. Dogmatisme 

Larousse: Attitude philosophique ou religieuse qui, se fondant sur un dogme, rejette catégoriquement le doute et la critique. 
7 On Josep Ferrater Mora 's Integrationism: The Possibility of Oscilating  a Journal of Catalan Intellectual History ,7/8 

(2014) pp. 31-42. Original català  a  Jordi Sales: Escrits sobre filosofia catalana Editorial: Galerada 2018 pp.173-189  
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d) La captivitat inadvertida (2013). A les nostres latituds hi ha més gents que sap que era la 
torre de la Bastilla que la que sap que era la torre de Sant Joan. Es com sorprenent, vaig decidir 
sorprendre'm. La captivitat inadvertida, és el resultat d'aquesta sorpresa, no és pas un llibre 
d'opinions que afirma sobre realitats,  és un exercici que interroga fets, pedres, construccions  de la 
nostra memòria com a un poble captiu:  la publicació d'un llibre d'assaig en uns jocs florals a l'exili, l' 
intent d'uns soldats els de la revista  Quaderns de l'exili, el felibritge de Mistral , un retrat de Felip V 
cap per avall al Museu de Xàtiva, la Seu de Lleida convertida en caserna militar més de dos-cents 
anys, el Convent del Roser com a Parador Nacional promogut per un alcalde sucursalista i més coses. 
Com ha estat observat  És un manifest per treure’ns la bena dels ulls. La remor de fons és sempre la 
mateixa: des d’aleshores hem estat captius, encara que no ens n’ adonem. I ho seguim essent. Andreu 
Pujol: Jordi Sales: la nostra captivitat de cada dia 13.06.2014. 

e) Escrits sobre filosofia catalana (2018), és un llibre obsequi sorpresa que els meus amics em 
feren pel meu 75é aniversari reuneix com indica el títol del llibre els meus escrits sobre filosofia 
catalana.. Jordi  Sales es posà a repetir insistentment dues consignes: " Fem albarans" i " Encarem-
nos amb el sentit global de la violència europea" Xavier Serra i Labrado, Epíleg a Sales,2018,197 
M'agrada parlar d'exercicis d'agilitat.  Quan un te entrebancs no es fa mirar el caràcter. Retira els 
entrebancs. Sales, 2013,191. L'estudi és un bon remei de la xerrameca acomplexada. Certament som 
el país dels anarquistes  de la columna Durruti i dels carlistes del Terç de la Mare de Déu de 
Montserrat. Cal assumir arreu la memòria de la violència europea amb tota la seva amplada. No és 
gens fàcil. La consideració dels antecedents propis fou des de 1968 i ja abans en alguns treballs de 
curs un hàbit de la meva vida d'estudi.  Portar a l'aula textos filosòfics de clàssics traduïts al català " 
ens posava en relació amb un món esvaït. del qual en prou feina en sabíem res...el seu gest ens parlava 
d'un món que havia treballat per ser respectable" Josep Monserrat, Presentació a Sales,2018,14  . 
Des de Pere Coromines a Ferrater Mora , passant per Serra i Hunter, Carles Cardó, Francesc Mirabent, 
Joaquim Xirau i ·Eduard Nicol hom pot pouar moments de comprensió que ajudin els nostres esforços 
de clarividència.   

 

2. Assenyaleu tres temes que considereu que la filosofia i/o les ciències socials i polítiques, 
avui, que vivim en temps convulsius i incerts, haurien de tractar de manera preferent. Dit en 
una frase: quina una opinió teniu sobre el paper de la filosofia en l’actualitat, i quina 
orientació creieu que hauria de tenir?  

 
R. A mi no m'agrada parlar de filosofia sinó de l'esforç  cognoscitiu dels ciutadans lliures. No 

crec gaire en els crits i les consignes de mobilitzacions espirituals, cal  incrementar les  zones de 
serenitat i reduir prepotències. La feina bàsica fora l'aclariment dels termes en que es formula el  
lliure debat públic. La millor manera de servir al tot de la ciutadania que s' auto -governa en 
democràcia és fomentar el bon ús del llenguatge abstracte entre les persones que parlen sabent el 
que es diuen , sense presumir gens amb paciència i coratge tot vigilant  la perversió dels despotismes 
i les propagandes que menyspreen els ciutadans tot condicionant-los.  

 

3. Parlem de la realitat que ens envolta. Vos, que per la vostra experiència professional i 
vital heu tractat persones ben diferents entre si, exposeu la vostra opinió sobre el que hauria 
de ser aquest món; és a dir, si ho creieu oportú, allò que en podríem dir el vostre ideal, 
d’acord amb la vostra sensibilitat i preocupació en els àmbits  mundial, europeu, i català.  
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R. Que no es desfaci el gruix cada cop més ampla de ciutadans lliures i entesos ...Que no se'l 

neutralitzi... El moment present és el d'un retrocés arreu de les llibertats pel que significa en Trump, 
certament,  però també  pel que significava la Clinton.   En les nostres latituds els despotismes lligats 
als noms de Felipe Gonzalez i José Ma. Aznar impliquen el mateix menyspreu constant de l'exercici 
de la llibertat dels ciutadans. La dualitat massa /elit s'utilitza des d'un gran desvergonyiment. El meu 
ideal és ben fàcil de definir: en unes societats de llarga escolarització no hi ha pas massa, hi ha 
ciutadans que raonen. Des de la majoria d'edat es pot exercir de ciutadà en les meses electorals i 
membres de jurats. Són dos bons exemples del que funciona bé i podria funcionar en més casos: 
l'autogovern de ciutadans lliures.  

4. Heu estat professor de filosofia a la universitat durant molts anys, així com gestor de 
diverses institucions acadèmiques a casa nostra una bona part de la vostra vida, entitats 
d’una innegable component humanista. Digueu-nos, com a intel·lectual i persona vinculada 
al batec del pensament i sentiment de la societat del nostre país, quina capacitació i futur 
albireu a l’educació des de la vostra perspectiva filosòfica per a la transformació i superació 
dels “mals hàbits” inserits –ja sigui el subjectivisme postmodern i/o “post-veritatiu”, la 
promoció i/o propagació dels prejudicis per part dels “mass media”, les actituds corruptes 
en les institucions... - en l’estil de vida de la gent.    

 
R. Cal persistència en el millorament, sobrietat en les proclamacions i fermesa en l'acció. 

Una acció reposada, constant, gens acomplexada i portada per amples capes de la població li cal 
ésser  sostinguda per quatre eixos: Ciutadania, Ofici, Festa, Intel·ligència -Associació ( Amistat) .  

Ciutadania La llibertat, de la triada “liberte, egalité, fratermité”, vol dir que som ciutadans 
lliures que no som pas súbdits de monarquies, imperis, oligarquies, ni  manipulats per elits o classes 
directives. Hi ha qui s'ho pensa i pontifica  però alguns programes d'opinió pleguen i els substitueixen 
a la mateixa hora per episodis del “Padre Brown” el detectiu de G.K. Chesterton. Penso que és un bon 
símptoma de la maduresa que avança.  

A l'entorn de l'ofici la vida catalana es mou entre el goig i el refugi. Un goig pel treball que 
ens obra i ens fa persistir, un refugi que sovint ens empetiteix els alliberaments. És un dinamisme a 
revisar. Hi ha un món sà i massa callat del cara a cara i del dia a dia i un bla, bla de la xerrameca dels 
capitosts. Una mica arreu però sobretot a l'escola cal donar a la gent d'ofici el respecte   i  
protagonisme que mereixen i enterrar algunes retòriques.  

Si hi ha una cosa bella en la manera en que els catalans viuen la seva fermesa nacional és el 
sentit de la festa. En podem estar contents: el foc, el porc, sant Jordi, sant Joan, els castellers, les 
havaneres, la patum, els gegants i moltes coses més ens fan particularment aptes per viure el goig 
ciutadà d'una manera constructiva i fraterna.  

Intel·ligència - Associació  aquest concepte que cada cop m'estimo més està fet sobre el 
Footbal Association.  ..sindicats, col·legis professionals, societats acadèmiques, societats 
excursionistes, associacions esportives, artístiques, corals.  L'amistat , la paraula grega philia i la 
llatina socius  ens permet avençar en una societat plena, capaç i densa malgrat les misèries dels 
governs de torn.   

Moltes gràcies 
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FILOSOFIA PERSONALISTA 

 Les dificultats del diàleg inter-humà i la multiculturalitat ciutadana:  
una proposta de solució actualitzada del personalisme comunitari 
d’Emmanuel Mounier 
 
Per Albert Llorca 

Amb motiu del 70 aniversari de la Declaració dels Drets Humans de 1948, l’article següent intenta retre 

-li homenatge, apropant el concepte de “dret humà” a  la ciutadania de les persones. 

 

Diego Rivera: Detall de L'epopeia del poble mexicà (pintat entre 1929 i 1935). Escalera del Palacio nacional de Mèxic. 

Muralisme Mexicà: Per Orozco i Rivera l'obrer i el camperol representen el futur sobre el qual s’establirà un nou ordre. En ambdós 

pintors, la crítica a la societat burgesa és intensa, perquè alimenta els abusos d'una societat que deixa de banda els més desvalguts. No 

obstant això, mentre Rivera és optimista i idealitza la cultura indígena i mestissa, Orozco, per contra, posa en evidència els excessos, 

vicis i abusos dels éssers que habiten un món devastat per la violència, la mecanització i la descomposició moral que la misèria, més 

humana que material, comporten. 

 

 

Introducció: la societat actual i el paper de l’estat 

En la societat  actual parlar de drets humans (endavant DH) resulta tan fàcil com inútil, en la mesura 
que el relat que hom pot teixir disposa d’elements abundosos per a la queixa que, d’altra banda, 
ofereix una certa opacitat. 

El cert és que tenim un món que fa difícil que la persona humana lliure i responsable pugui 
“respondre” del que fa: la lògica del poder polític interfereix de tal  manera en la vida col·lectiva que 
la mal-interpretació i manipulació del que es diu i es fa dificulta molt el vincle entre l’acció, el sentit 
de la responsabilitat personal i les conseqüències col·lectives derivades. 
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Per tant, i això afectarà a l’incompliment dels DH, la praxi prou estesa de no voler saber què fem i 
perquè ho fem – l’actitud de no sentir-se responsable des propis actes- caracteritza l’individualisme 
actitudinal i la indiferència cap a l’altre, altament inserides en les nostres vides en la societat actual, 
que és lloc comú del que se’n diu “societat liquida” o gasosa8.  

Aquest individualisme pseudo-burgès -en la nomenclatura personalista d’Emmanuel Mounier- és el 
que el filòsof francès criticava amb fermesa i convicció en els anys 309, precisament en haver triomfat 
l’esmentat individualisme en la societat europea de l’època; la qual cosa és com afirmar que tal 
esperit burgès s’expandí en el sentit que l’ésser humà abdicà de la presència i compromís amb la 
veritat dins de sí i optà per l’utilitarisme profitós com a estil de vida, des del qual l’altre seria vist com 
a mera “oportunitat de negoci”. I no sembla que aquesta forma de vida descarnadament egocèntrica 
avui l’haguem superat.  

Hom podria afirmar a la fi que, definitivament, no avaluem amb severitat la gravetat creada per 
aquesta situació poc humana, simplement perquè l’estem vivint. I davant d’aquest panorama, el 
pensament i la proposta pràxica del personalisme comunitari de Mounier reclama una actualització 
imperiosa que creiem que donarà eines per conjuminar solucions humanes que poden sintonitzar 
amb les propostes de pensadors més recents. En aquesta intenció treballem en aquesta reflexió.  

A la pregunta de per què actuem i vivim així, no hi ha una única resposta, per la simple constatació 
de la complexitat de les inèrcies que circulen i dominen en la present societat; per la qual cosa, la 
simplificació en els arguments del que cal fer en la via de la comoditat de satisfer beneficis immediats 
resulta en tots els sentits tristament ineficaç, encara que contínuament repetida. 

Però és obvi que el medi instrumental que hom manega per aconseguir l’esmentada “simplificació” 
és suficientment poderós i útil. I crec que aquesta doble capacitació l’aporta l’estat, ja que, d’una 
banda, atorga efectivitat jurídico-política a les actuacions que els individus-ciutadans esperen, i de 
l’altra, condiciona la significació de tota empresa, estipulant què podem o no podem fer i a què tenim 
dret10. 

Vist des d’aquesta interpretació, l’estat es veu actuant en termes de “defensor” d’interessos 
individuals i grupals que perquireixen la consecució de llurs objectius, considerats utilitàriament 
beneficiosos. I en aquest marc, el DH difícilment pot superar aquesta barrera utilitària11 de l’estat, 
que aparenta ser “natural”, però que el que fa és “sacralitzar” la confrontació i explotació entre éssers 
humans12, en “reduir” els DH als drets civils, polítics i socioeconòmics que estipula l’estat en ares -
sovint- del que ordena el mercat, en expandir-se aquest en la vida social fins a tal punt que dóna peu 
a una estranya identificació amb ell.  

                                                           
8 Recordem el recent llibre de Francesc Torralba, Mundo volátil, Barcelona, 2018, Ed. Kairós. 
9 Tant a la Revolució personalista i comunitària” de l’any 1935, com al “Manifest al servei del personalisme” de 1937; 

dues obres crítiques amb la civilització del capitalisme aburgesat regnant a molts països europeus en aquella època. 
10 S’entén que hom parla aquí de drets polítics i civils, que son els que la població veu que té -o que no té-,  no pas dels 

drets humans que hi ha al darrera, i que l’estat fa creure que defensa; encara que moltes vegades no els tingui presents. 
11 En contrast i com a criteri d’avaluació i dins de l’esfera mental en la que varen ser promulgats en bona mesura els DH 

en la DDH de 1948, definirem el DH així: “Una qualitat virtual performativa atribuïda a una persona o a un grup o comunitat 

(en la qual i per la qual una persona “és” en una relació interpersonal) que garanteixi la gestió adequada de llurs necessitats 

essencials, resolent-les satisfactòriament”. 
12 En altres estudis hem anomenat aquesta confrontació o violentació, que és molt greu, “barbàrie”. (Revista Calidoscopi, 

nº 42, on es resumeix la xerrada “La persona, entre la cultura i la barbàrie en l’era postmoderna”, pg. 48-49). 
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Afirmava Derek Heater fa uns anys13 que l’incompliment dels DH arreu -en uns països més que no 
pas en altres, òbviament- s’explica bàsicament per la insistència de la nomenada “sobirania dels 
estats”, en constituir aquests el monopoli del poder14. La descripció de l’abast que reflecteix la 
burocràcia de l’estat per damunt de la ciutadania i dels seus drets15 fa plenament intel·ligibles 
aquestes puntuals observacions. En efecte, el recorregut del que n’hem dit en altres treballs, “l’estat 
postmodern”, avala les anteriors observacions16. 

 

1. L’àmbit del diàleg multicultural (B. Parekh) 

Situats, doncs, en el marc de la societat postmoderna, el nostre tema, en rememorar el 70º aniversari 
de la DDH de 1948, té com a qüestió central saber si s’ha avançat en aquesta matèria al llarg dels  70 
anys d’existència arran de la Declaració més reconeguda internacionalment.  

Per organitzar  la nostra resposta, recorrem a dues figures cabdals en el món actual: el diàleg i la 
multiculturalitat, que al nostre parer atorgaran llum a l’entorpiment actual per assolir l’acompliment 
dels DH bàsics de la DDH de 1948 i que, com procurarem argumentar, depenen del nivell de la 
convivència entre les cultures en el món. Vegem:  

1.1 El diàleg brollant de la multiculturalitat 

Afirmava Birkhu Parekh17 que les diferències culturals -que tenen similitud amb les diferències 
ciutadanes, però que són heterogènies respecte a aquestes en estar les primeres dotades de certa 
autoritat col·lectiva- formen part d’un sistema compartit de significats que s’han acumulat 
històricament18. I del que es tracta, segons Parekh, és de reconèixer i acceptar aquestes diferències. 
I aquí “brolla” el valor del diàleg, que significa oferir una resposta multiculturalista que respecte els 
DH de tothom. Òbviament, la qual cosa requereix assumir, en opinió d’aquest pensador, una teoria 
sòlida de la cultura19 que no recaigui en posicions “naturalistes” ni “culturalistes”; ja que polaritzarien 
el tracte de la culturació humana en la seva lluita davant dels discursos  “monismes” culturals enfront 
dels pluralistes escèptics o relativistes. 

El que cal, aleshores, és saber trobar una base transcendental, des de la qual Parekh proposarà copsar 
de manera relacional les dues qualitats humanes de ser alhora naturalesa (vida) i cultura20: i així neix 
l’anàlisi estructurada per Parekh en termes de ”transcendentalitat”, que condueix a l’exposició del 
sentit de la multiculturalitat mitjançant la praxi del respecte entre les cultures. La concreció d’aquest 
procés “transcultural” el fixa l’autor en termes dialògics i propers a la democràcia deliberativa de 
Habermas; per la qual cosa  el tarannà dialògic de Parekh també es dirigeix a l’esfera política, la qual 

                                                           
13 En el seu conegut llibre Ciudadanía. Una breves historia, Madrid: 2007, Alianza Editorial. 
14 I això val per a tot estat, inclòs el democràtic, com ja Weber posava en relleu.  En el nostre estudi “La fraternitat davant 

la crisi de l’estat del benestar” (Calidoscopi. Revista de pensament i valors personalistes, nº 34, estiu de 2014) hem abundat 

en aquesta complexa qüestió. 
15 En la nostra comunicació dels Col·loquis de Vic del 2013 vàrem reflexionar sobre aquest altre punt (“De l’estat del 

benestar a l’estat del malestar?, a L’Estat,  XVIII Col·loquis de Vic, Societat Catalana de filosofia, 2014, pg. 136-141)).   
16 O.c. p. 137. 
17 Parekh, B., Repensando el multiculturalismo, Madrid: 2005, Ed. Istmo. 
18 O.c. p. 16. 
19 O.c. p. 27. 
20 Ibídem 
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“obliga” als polítics situats en el “monoculturisme” tradicional a aprendre de cultures diferents a la 
seva, més enllà de fer-se fotos “folklòriques” que queden bé. 

El diàleg seriós entre cultures21,  aleshores, fa notar quelcom que és essencial per a tota cultura: que 
en el seu sinus altres cultures hi romanen “silenciosament”; de manera que hom pot afirmar que les 
cultures contribueixen a donar forma a creences i pràctiques de les comunitats, pròpies i alienes. I és 
en aquest sentit en el qual insisteix l’autor per argumentar la presència i la praxi  de la 
multiculturalitat22. Curiosament, aquest enfocament l’havia ja adoptat Paul Ricoeur quan parlava de 
la “claror en la cruïlla de cultures”23, oposada a la noció de “frontera”; la qual cosa respon, en paraules 
seves, a “aquesta pluralitat dels estats-nació reconeguda per l’ONU, amb les seves implicacions: els 
límits de la sobirania, les fronteres militars i els límits de competència judicial”. Ja es veu que l’aposta 
de Ricoeur va en la direcció de definir la interculturalitat com a fenomen complex i espès 
d’encreuament creatiu d’efectes “d’il·luminació”, oposada a l’esmentada noció político-cultural de 
“frontera”. 

A partir de l’assumpció d’aquest diàleg intercultural, Parekh proposa als líders culturals -en això, 
sintonitza amb P. Ricoeur- “reinterpretar creativamente su propia cultura e incorporar 
selectivamente aquellos elementos de la cultura occidental que aprueban o pueden asimilar”24; 
alhora que als líders polítics governants els demana que facin possible un diàleg a nivell “nacional”, 
no distorsionant, ni restringint la participació ciutadana”25. Hom percep aquí l’ànim de rectificar els 
efectes homogeneïtzadors de la globalització sobre la cultura. El control dels governants sobre la 
difusió d’estereotips colèrics, abans tramesos boca-orella, i avui impunement viralitzats per les “fake 
news” és important tenir-lo present; perquè quan els estereotips desqualificardors proliferen en 
xarxa, és que els valors d’una cultura estan homogeneïtzats en línia amb el poder del mercadeig 
polític dins de l’estat26. 

La versió de Parekh sobre les cultures és clara: totes són interiorment plurals, i per tant, són 
“poroses”. En conseqüència, la sensibilitat mútua oberta entre elles requereix el fet que siguin en sí 
mateixes crítiques, ja que no existeix cap cultura perfecte o autosuficient. En un altre moment 
afirmarà que les cultures s’expliquen entre si27. 

D’altra banda, resulta evident que aquest enfocament multicultural no encaixa amb una visió única 
o uniforme de la política; de manera que els nomenats drets civils i polítics -en els que hi bateguen 
inevitablement els DH- com la llibertat d’expressió, el respecte als ciutadans, la tolerància, etc..., han 

                                                           
21 La llarga definició  de “cultura” que manté Bikhu Parekh cal tenir-la present: “la cultura es un sistema de sentido y de 

significado creado históricamente o, lo que viene a ser lo mismo, un sistema de creencias y prácticas en torno a las cuales 

un grupo de seres humanos comprende, regula y estructura sus vidas, individual y colectivamente. Es una forma tanto de 

comprender como de organizar la vida humana. La comprensión que se persigue tiene una vertiente práctica, no es de 

naturaleza puramente teórica como ocurre en el caso de la filosofía y la ciencia. El modo en que la cultura permite organizar 

la vida humana no es ad hoc y meramente instrumental, sino que está basado en una forma concreta de  conceptualizarla y 

de comprenderla” ( o.c. p. 218) 
22 O.c. p. 247. 
23 Ricoeur, P., “Cultures, del dol a la traducció”. Article aparegut a Le Monde (25-5-2004), basat en la comunicació que el 

filòsof pronuncià a la UNESCO el 28 d’abril de 2004, en el marc de les Entretiens du XXI siècle. 
24 Parekh, B., Repensando el multiculturalismo, o.c. p. 249. 
25 Ibídem. 
26 Les denúncies dels riscos d’impunitat a què aboquen les “fake news” és, avui, més actual que mai en l’esfera 

sociopolítica. 
27 O.c. ps. 494-495.  Fa uns anys, vàrem estudiar aquest assumpte de la condició crítica de tota cultura (“El mal i la debilitat 

de la cultura” a El mal, Barcelona: 2004, Ed. La Busca, ps.31-65); que és com dir que cap cultura té la patent de la perfecció. 
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de ser-hi presents28. I afirmar això és sentir el convenciment que els canvis socio-culturals ho han de 
ser en la mesura que “signifiquin”, es “palpin” auto-transformacions humanes des de ”dins”, en el 
que Emmanuel Mounier en diria el “procés revolucionari” -personalitzador- al qual el personalisme 
crida a l’ésser humà. Però sobre aquestes reflexions ja hi tornarem.  

1.2 Les dificultats de l’acompliment del DDH després de la 2ª guerra mundial  

Pel que portem dit, i a jutjar pel panorama abordat més amunt, s’endevina la trista actualitat de 
l’incompliment dels DH en el món, inclouen el nostre entorn més recent29. 

En el seu conegut i reconegut llibre “Multicultural Citizenship”, afirmava Will Kymlicka, el seu autor, 
que des de finals de la “guerra freda” -des de 1989, amb la caiguda de Berlín- fins a l’època en què 
aparegué aquest llibre30, els conflictes culturals augmentaren, cosa aquesta que fou una sorpresa, 
perquè molta gent -sobretot liberals- pensaven que aplicant la DDH de 1948, o la més recent 
Declaració sobre els Drets de minories ètniques, religioses o lingüístiques de 1992, ja se solucionaria 
el problema31. La realitat fou que la potenciació dels drets humans individuals no garantia en absolut 
els drets col·lectius, que és el que la concepció del personalisme comunitari dona per fet32. 

El cert és que la creença que la defensa dels DH seria suficient per resoldre tot problema humà 
cultural, i per tant comunitari, explica Kymlicka, era compartida, per la qual cosa, la DDH de 1948 no 
fa cap referència a la dimensió comunitària33. I aprofundint en les seves reflexions sobre aquest tema, 
Kymlicka afirmarà també que la lectura clàssica dels DH no dóna resposta a qüestions diverses, com 
és el cas, per exemple, del dret a la llibertat d’expressió, o el dret a la mobilitat interestatal; tampoc 
no concreta res sobre polítiques lingüístiques per protegir llengües minoritàries o economies no 
mercantils, o no aborda res sobre polítiques d’immigració34. En conseqüència, en l’opinió de 
Kymlicka, que sembla prou sòlida, les minories culturals no són prou considerades i queden en mans 
de les majories. Per tant, sembla raonable la seva proposta, segons la qual, “debemos complementar 

                                                           
28 Aplicant aquestes observacions anteriors a la societat espanyola, resulta que aquesta avui és certament multicultural, 

però no dialogal, en la mesura que “congela” o “folkloritza” les cultures minoritàries des del seu centralisme institucional 

i econòmic, i /o menysprea formes culturals com ara les llengües que no són el castellà. 
29 S’han produït fets sense dubte polèmics, i que admeten discursos oposats en llur interpretació; però resulta difícil negar 

la constatació d’impunitats legals molt difícils d’explicar. Els exemples s’acumulen: els fons “voltor” constituït amb 

habitatge expropiat, la nomenada “Operación Catalunya” promoguda i executada des de les “cloaques” de l’estat espanyol 

per enfonsar el sistema sanitari català; decisions judicials sorprenents per l’aparent arbitrarietat en la valoració dels fets 

que les acompanyen: cas Blanquerna, cas Mònica Oltra, cas Alsasua, cas “Manada”, cas dels presos polítics catalans 

preventius…; o imposicions de la força de l’estat, impròpies d’un estat de dret, com els fets sobre assetjament a persones 

i/o organitzacions dites “separatistes” catalanes…, les fake news difoses al voltant de polítics crítics de l’oposició de govern 

als que es vinculava amb finançaments procedents de dictadures, com les de Maduro o Aràbia Saudí,....etc.     
30 Obra publicada l’any 1995.La versió castellana es titula “Ciudadanía Multicultural. Una teoría liberal de los derechos 

de las minorías”, Barcelona, 1996, Ed. Paidós. Així mateix, tal vegada en aquestes minories s’hi podrien incloure els drets 

dels menors, dels que se’n parla avui (per exemple, en la jornada desenvolupada recentment (el 29 de març) al Col·legi 

d’Advocats de Barcelona sobre “Els drets dels infants als desenvolupament de la personalitat, a l’educació i a l’habitatge”.  
31 Cal recordar que l’any 1991 ase celebrà la Conferencia sobre seguretat i cooperació a Europa, i al 1992 l’ONU promulgà 

una Declaració sobre els Drets de les Minories Nacionals, establerta per part de l’Alt Comissionat per a les Minories 

Nacionals. Per tant, el problema de l’incompliment dels DH és real. 
32 A tota l’obra d’Emmanuel Mounier es fa palesa aquesta idea; i recentment, hem parlat a casa nostra de la necessitat 

d’implementar els drets humans i els drets comunitaris alhora (“Drets humans i drets comunitaris: el desitjable mite de 

Sisif cívic en el nostre país davant la barbàrie”. Editorial de Calidoscopi. Revista de pensament i valors personalistes, nº 

41 de l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, hivern de 2017, i “Simone Weil i Emmanuel Mounier: dos personatges 

rellevants en la fonamentació dels Drets Humans”, ps. 14-25, Calidoscopi. Revista de pensament i valors personalistes, nº 

42, estiu de 2018). 
33 Kymlicka, W.,Ciudadanía Multicultural, o.c. p. 16. 
34 O.c. p. 18. 
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los principios tradicionales de los derechos humanos con una teoria de los derechos de las 
minories”35, en la mesura, afegeix, que problemes relatius a l’autonomia, a l’establiment de fronteres 
o als drets lingüístics poden propiciar conflictes violents (exemples recents son la comunitat rafinha, 
i enquistats els indis amazònics, els palestins o els kurds). Com dèiem més amunt, no fou fins els anys 
1991 i 1992 quan s’intentà posar sobre la taula política els drets de les minories culturals.  

 

2. La multitud de qüestions que ha d’abordar la multiculturalitat 

2.1  Qüestions polítiques peremptòries dels estats actuals en relació als DH (W. Kymlicka) 

Pel que fa a la praxi política d’un estat en una societat multicultural, que en són la majoria36, els 
problemes s’acumulen: des de la laïcitat o des del laïcisme -segons com sigui la intensitat de la 
nomenada “desatenció benigna” o neutralitat de l’estat en matèria religiosa-, fins al nivell de 
discriminació “positiva” que hom pugui estipular contra la discriminació racial o ètnica per compensar 
els mals patits pels grups ètnics més desfavorits37. En ambdós problemes, com en altres, les polítiques 
públiques basculen entre els extrems: o sectarisme autoritari o descontrol ciutadà; i en qualsevol cas 
que es plantegi, sembla que caure en els extrems poca cosa nova aporta.  

Què ha de fer i com ha d’actuar un “estat multinacional”? Kymlicka diferencia ”l’estat multinacional” 
de “l’estat poliètnic”, distinció que té certa correspondència amb la que proposava Bikhu Parekh 
entre “diversitat comunal” i “diversitat subcultural”38. 

L’estat multinacional, aleshores, es defineix, en opinió de Kymlicka, com una comunitat històrica, 
amb territori, llengua i cultura pròpia39. En conseqüència, l’estat-nació és una manera d’articular la 
diversitat cultural-nacional; però no pas l’única, encara que avui funciona com a més habitual40. I 
afegeix aquí Kymlicka que els exemples concrets d’estat multinacional són diversos: Canadà, Nova 
Zelanda, Bèlgica, Suïssa...; la qual cosa, diu, no significa de cap manera que els ciutadans no es puguin 

                                                           
35 Ibídem. 
36 Deia Kymlicka que l’any 1995 –en el que publica el seu llibre-, els quasi 200 estats comptabilitzats al món per l’ONU, 

abastaven 600 llengües vives i 5000 grups ètnics; per tant, molts pocs estats tenen ciutadans que comparteixen una mateixa 

llengua o pertanyen a una sola ètnia, dues característiques del model tradicional de l’estat-nació (o.c. ps. 13-20)  
37 O.c. p. 17. 
38 La “diversitat comunal” de què parla Parekh fa referencia a les comunitats humanes amb un sistema de creences i 

practiques pròpies, com ho poden ser els jueus, el gitanos… o grups culturals en un territori, com ho podria ser qualsevol 

ètnia (bascos, catalans, escocesos…). Per tant, són aquest grups estables en un territori i en una època històrica llarga, 

susceptibles de configurar o contribuir a una estructura estatal.                                                                                                                                                                          

Per la seva banda, la “diversitat subcultural” la representen grups que, dins d’una cultura més àmplia, adopten 

determinades creences i practiques, com poden ser-ho els gays, les lesbianes, els vegetarians…, que no aposten per cap 

alternativa global; sinó que pretenen pluralitzar la cultura en la que viuen.  I en contrast amb aquesta diversitat sub-

cultural, Parekh encara diferenciava l’anomenada “diversitat de perspectiva”, que fa propostes de canvi sobre la cultura 

majoritària, en la via de promoure modificacions en la percepció col·lectiva, com ho pot ser la concepció i el tracte de la 

dona, els trets religiosos o el tracte de la natura. 
39 O.c. p. 26. 
40 El cas d’Espanya és, al nostre parer,  emblemàtic del que vol dir estat-nació; tot i que avui hi regeix una constitució –de 

1978- que presideix “autonomies” (que no són pas el mateix que estats federats). És notori que determinats polítics 

(habitualment més de dretes, com el Partido Popular o Ciudadanos) baladregen amb insistència que “España no es una 

nación de naciones”, sinó de regions o, com a molt, de “nacionalitats”, per no haver de dir “nacions”. De fet, en la 

interpretació de l’article 2 de la constitució de 1978 es deixa a la “lliure interpretació” del poder dominant que la “unitat 

o indivisibilitat d’Espanya” passa per damunt de qualsevol articulació “col·laboradora” o contributiva de les autonomies, 

que no passen, en la gran majoria dels casos fins avui i en els partits espanyols de dretes, de ser instruments de 

descentralització. 
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considerar un únic poble41; perquè la noció de “poble” no condueix necessàriament a la de “identitat 
nacional” -quelcom propi de l’estat-nació-; sinó que pot obeir a una “lleialtat comuna”, que està 
vinculada directament a un estat que reconeix i respecte l’existència de diverses nacions que hi 
col·laboren, com són els casos ja citats de Suïssa o Canadà. En aquestes casos, el que destaca és el 
que l’autor en diu els “drets de la diferència” (per exemple, a pensar diferent, no obligació a pensar, 
doncs, les mateixes coses, que és el pur “igualitarisme” i no pas el dret a pensar lliurement) , que ha 
estat motiu de reflexió filosòfica a partir dels anys 70 del segle XX42. Sens dubte, els conflictes recents 
entre la “unitat “ sacralitzada d’Espanya i les aspiracions plurals que han despertat a Catalunya i a 
altres comunitats autònomes de l’estat, com Euskadi o Galicia,  testimonien fins a on arriba 
l’enconament entre cultures diferents; de manera que els DH comunitaris no protagonitzen 
precisament la vida pública43 

2.2 Refer la reflexió sobre la presència dels DH en la vida pública dels estats democràtics 

 Tal com havíem apuntat més amunt, en els anys 90 del segle passat aparegué la necessitat de 
recuperar els drets de les minories a Europa, que a nivell mundial constituí  la “Declaració sobre els 
Drets de les Minories Nacionals”, de 1993, a la qual la mateixa ONU hi afegiria, l’any 1998, la 
“Declaració Universal sobre els Drets dels Indígenes”. 

En el terreny polític, és opinió fundada de Kymlicka que en un estat multicultural una teoria de la 
justícia per a tothom ha d’incloure tan drets individuals -independentment del grup al qual hom 
pertany- com drets del grup44, o el que ell en diu “drets d’estatus especial” per a les cultures 
minoritàries45; tot i el risc que hi ha -i que ell no nega- d’abusos en el si del grup, coartant la llibertat 
dels ciutadans; encara que això també pot succeir -i, sovint succeeix- en el grup únic d’una societat 
uniformitzada. 

La diversitat de drets humans comunitaris que contempla Kymlicka és extensa, i va des dels “drets 
d’autogovern” (com ho podria ser la delegació de poders en un estat federal), als “drets politènics” 
(com la protecció de determinades pràctiques religioses o ètniques, i no, òbviament, de les que 
impliquen violència o discriminació de persones), passant pel que ell en diu “drets especials de 
representació”, que serien escons reservats a grups ètnics en les institucions de l’estat central46. 

                                                           
41 O.c. p. 29.  
42 Probablement el qui més ha destacat en aquest tema fou Charles Taylor, filòsof comunitarista quebequès, conegut per 

la seva famosa obra Multiculturalism and The Politics of Recognition, (1992), traduïda al castellà el 2003 

(Multiculturalismo y política del reconocimiento, 2003, FCE). D’altra banda, precisament en aquesta qüestió del 

multiculturalisme , la proposta “cosmopolita” de  Kane Anthony Appiah ha esta recentment ben considerada, en resultar 

complicat articular les identitats culturals en una suposada identitat única cultural-nacional (problema de fons que, dit de 

passada, que el filòsof Slavoj Zizek imputa al multiculturalisme liberal). Així, com veurem més endavant, el 

“cosmopolitisme parcial” de Appiah ha valorat la singularitat personal i el seu reconeixement, assumint els límits i la 

capacitat de consens en les converses humanes de fondària política. 
43 Recentment no resta altre remei que fer-se ressò d’aquest problema no petit, arran dels episodis tristos de la tardor de 

2017 a Catalunya, a partir de la proclamació unilateral i teòrica de la República Catalana (veure Calidoscopi, nº 41, o.c.: 

“La gestió política de Catalunya en un moment crític: l’hora dels drets comunitaris”, pg. 25-28). 
44Un dels filòsofs personalistes comunitaris dels anys 30 de més relleu a Europa, Emmanuel Mounier, ja ho va plantejar, 

amb una proposta de Declaració de Drets Humans l’any 1945 (“Simone Weil i Emmanuel Mounier: dos personatges 

rellevants  en la fonamentació dels Drets Humans”, at. Citat,  ps. 14-25). 
45 Kymlicka, W., Ciudadania Multicultural, o.c. p. 19. 
46 En la tradició política en la que nosaltres ens trobem (la de la Constitució Espanyola de 1978, que no és la d’un estat 

multicultural), tal vegada la representació de comunitats autònomes al Senat seria el que més s’acostaria a aquest “dret de 

representació”, en el benentès que el que succeís fora que es reforcessin els drets d’autogovern d’una minoria nacional 

duna Comunitat Autònoma..   
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En qualsevol de les modalitats, l’autor té clar que el problema de la identitat o pertinença d’un 
ciutadà s’ha de compatibilitzar o compartir entre les cultures majoritàries i minoritàries47; qüestió 
que haurà de restar oberta a la seva resolució definitiva per part de cada ciutadà, que se sentirà més 
d’una cultura que d’una altra o no...; i sempre segons la seva lliure opció48. 

Precisament aquesta llibertat és essencial contemplar-la en el món actual globalitzat que, a parer de 
Kymlicka, no anul·la la multiplicitat d’identitats culturals, sinó que paradoxalment les incentiva; 
perquè pensa que tal globalització “ha propiciado en muchos casos que las minorías mantengan una 
identidad y una vida grupal distinta. La globalización ha hecho que el mito de un estado culturalmente 
homogéneo sea todavía más irreal y forzado a que la mayoría, dentro de cada estado, sea más abierta 
al pluralismo y a la diversidad”49. 

I una component fonamental present en els estats més desenvolupats del món actual és el de la 
immigració massiva, que converteix els estats en poli-ètnics, a banda  de formar part, en bastants 
casos,  d’estats multinacionals50. I en aquests estats, que ell qualifica de demòcrata-liberals, es donen 
formes de dret diferenciades, com observàvem abans51.   

 

3. Els riscos del multiculturalisme davant el “cosmopolitisme parcial” (K. Appiah) 
 

3.1 La complexa tasca d’harmonitzar drets en el cosmopolitisme 

Kane Anthony Appiah, en el seu llibre sobre el cosmopolitisme52, proposa el que ell en diu un 
“cosmopolitisme parcial”, que se centra en les relacions humanes de fidelitat local. Hom podria 
afirmar, aleshores, que aquest pensador ens situa en un marc d’entesa personal i pràctica, que 
semblaria imprescindible per alimentar les actituds prodemocràtiques i d’obertura respectuosa als 
entramats culturals que vertebren les nostres vides en estats i cultures poc proclius a l‘entesa amb 
els/les qui consideren diferents. En aquest sentit, hom gosaria introduir en la praxi cosmopolita la 
nota “conativa”53. 

En la proposta d’Appiah hom pot diferenciar dues fases: la convivencial-personal i la pràxico-reflexiva. 

Per la primera, Appiah deixa clara la seva oposició al nacionalisme, en general, i al cosmopolitisme 
incondicional; probablement per llur imprecisió i per la paradoxa que ambdós mostren entre la 
preservació de “la humanitat” que proclamen i la deficient convivència que fomenten;  fent-se ressò 
de Burke, quan aquest es referia a Rousseau en aquests termes: “Rousseau era amigo de su especie, 

                                                           
47 O.c. p. 22. 
48 Resulta sorprenent que en l’ entorn de l’estat espanyol encara hi hagi polítics que diguin “què  hom ha de ser” o “com 

hom ha de sentir” el ciutadà d’un territori determinat amb una cultura pròpia, a no ser que identifiquin malaltissament el 

plànol político-estatal amb el plànol vital-cultural; que és el que creiem que succeeix. 
49 O.c.p. 23. És una evidència que en la situació actual (estem al gener de 2019), l’onada de fonamentalisme pro-feixista 

que està travessant Europa i Espanya i que no sabem com acabarà, no és propicia  a les anteriors distincions de Kymlicka 

entre estat i pluralitat cultural dins d’un estat multinacional o demòcrata-liberal. I és que la “identitat nacional” els estats 

homogenis vigents acaba per enfortir-se en la globalització. 
50 Exemples els tenim, en dosis diferents, quant a saber-ho gestionar, en països com Austràlia, USA, Canadà i d’altres 

països europeus com Suïssa, Bèlgica, Alemanya o… Espanya. 
51 Drets d’autogovern, drets polí ètnics i drets especials de representació (o.c. p. 54). 
52 Appiah, K.A., Cosmopolitisme. La ética en un mundo de extraños”, Madrid, 2007, Ed. Katz. 
53 Com en altres llocs he expressat, el “conatus” indica l’impuls vital i humà que investeix les actuacions de tota cultura, i 

que reflecteix el pensament, la vida i els valors humans mobilitzats per aquella. 
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y enemigo de sus parientes”54. I això, pensa Appiah, cal evitar-ho; i per fer-ho cal aprendre a conviure 
amb les persones properes, fins el punt, dirà, que tenim obligació d’atendre les altres persones amb 
les qui convivim. I, per tant, hem d’acceptar el que fan, com a resultat de la seva voluntat lliure55. 

Resulta innegable, d’altra banda, que en el discurs dels DH tal com Kymlicka el planteja, i en el sinus 
d’estats democràtics, els drets personals i els drets col·lectius van alhora, i es desenvolupen en 
termes de drets constitucionals56. En conseqüència, la llibertat d’opció i la igualtat de la qual hom 
disposi per mantenir-la -i que, òbviament, pot ser molt diferent a qualsevol altra opció-, han de 
formar part de l’esmentada convivència personal-cultural de què parla Appiah.  

Dit ras i curt: els drets de cadascú i els drets de la comunitat en la que convivim no es contraposen, 
sinó que es conjuminen, idea que ens fa feliços, com a partidaris del personalisme comunitari. Pensar 
el contrari seria, segons aquest pensadors, erràtic i perillós. Per què? Perquè es donaria per suposat 
que ambdós tipus de drets estan desconnectats, cosa que Will Kymlicka rebutjà de ple57; pel fet que, 
si fossin aliens entre si equivaldria a mantenir “drets” col·lectius irreals o abstractes, quan en realitat 
els drets d’un grup o comunitat són efectius si llurs ciutadans es realitzen com a persones, exercint-
los. Així, diríem, si hom prohibeix l’ús d’una llengua o un determinat culte religiós, es perjudica al 
grup ètnic o “nacional” corresponent, certament, però qui pateix son les persones concretes -
parlants i creients practicants, respectivament- d’aquella llengua o d’aquella religió concretes.  

Si ens situem en el registre de la praxi o “moviment” escenificat d’aquesta primària harmonia entre 
l’actuació de cada ciutadà i el batec del conjunt col·lectiu, les preocupacions de pensadors com els 
citats -Kymlicka i Appiah-58, creixen en l’àmbit de la tolerància i, en conseqüència, en la praxi de saber 
viure junts, d’acostumar-se a conviure en la discrepància i en el desacord59; la qual cosa recull 
Kymlicka i col·loca en el funcionament d’un estat multicultural, adonant-se que, tal vegada, aquestes 
circumstàncies tindrien repercussions negatives: perquè pot succeir que un grup -estat o altres grups 
minoritaris emparats en el poder de l’estat, com podrien ser comunitats religioses o ètniques- 
pressioni sobre un individu o que uns determinats individus dificultin l’exercici dels drets a altres 
ciutadans... En aquest cas, l’índex de democratització seria certament dubtós; i Kymlicka -que sí s’ha 
plantejat aquestes possibilitats- considera, de tota manera, que el grau de democràcia que hi hagi en 
la societat mesura l’índex d’aquest perill i, en realitat, aquest és un risc poc freqüent. 

Davant de riscos semblants, Appiah exposa explícitament, per la seva banda, una doble passa 
important en  la línia del seu cosmopolitisme: el pluralisme i el fal·libalisme. Pel primer, afirma que 
“uno de los compromisos del cosmopolitismo es el compromiso con el pluralismo. Para los 
cosmopolitas hay muchos valores que vale la pena reivindicar en la vida, pero no es posible 
reivindicarlos todos”. I seguidament, pel que fa al fal·libalisme: “Otro aspecto del cosmopolitismo es 
aquello que los filósofos llaman “falibalismo”: la conciencia de que nuestro conocimiento es 
imperfecto y provisorio, es decir, que está sujeto a revisión ante una nueva evidencia”60. 

                                                           
54 O.c. p. 20. 
55 O.c. p. 37. 
56 Kymlicka, W., Ciudadania Multiculturas, o.c. p. 124. 
57 O.c. p. 58. 
58 O d’altres, com poden ser, al nostre parer, els casos emblemàtics de Vaclav Havel o Nelson Mandela 
59 Appiah, K.A., Cosmopolitismo. La ética en un mundo de extraños. O.c. p. 124. 
60 O.c. p. 191-192. 
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Ja es fa notar que darrera d’aquestes consideracions, hi ha la contemplació de la complexitat i 
fragilitat de l’ésser humà, que és el reflex de reconèixer la limitació i el paper de la subjectivitat en el 
coneixement.     

Tota conversa humana ajuda, doncs, a la gent a apropar-la a la curiositat per l’altre, a la sintonia amb 
ell i a acostumar-s’hi; de manera que la dita “universalitat” dels valors no sembla tenir altra validesa 
que la d’encaminar-nos a agrupar les persones en la convivència: “universalitat” entesa com l’actitud 
de disposar-se a escoltar sempre l’altre i a promoure llur mútua tolerància61. I és que Appiah pensa 
que per parlar de cosmopolitisme real, amb efectes pràctics visibles, és millor no parlar 
d’universalitat, ja que el perill de la presència del neo-fonamentalisme  en el cosmopolitisme apareix 
quan hom parla d’una ètica universal, donat que es pot donar peu a la intolerància62 -que és el que 
dèiem que cal evitar sempre-, rebutjant llur associació indissociable amb contundència. Per això, és 
reticent a la “universalitat” com a mer concepte: “El universalismo sin tolerancia, claro está, se 
transforma fácilmente en asesinato”63. Així s’expliquen, en la seva opinió, les guerres de religió a 
Europa; perquè insistir en una idea única de veritat, afegeix Appiah, no és sinó preparar nous banys 
de sang64. 

En síntesi, hom diria que, sota aquestes premisses,  el mot “humanitat” significa, sobretot, respectar 
la diversitat; inclosa naturalment aquella que no encaixa amb el que nosaltres puguem pensar. No 
en va, Appiah afirmarà rotundament que “humanitat” vol dir, per ell, la “universalitat més la 
diferència”; la qual cosa, com ja es dedueix, inclou com essencials la tolerància i el respecte per tot 
el que no compartim de l’altre: “Tal como la concebimos, la tolerancia implica interactuar en 
términos de respeto con quienes ven el mundo de otra manera. Los cosmopolitas pensamos que 
podríamos aprender algo incluso de aquellos con quienes estamos en desacuerdo. Consideramos que 
las persones tienen derecho a vivir su propia vida”65. 

Què dir, aleshores, de la identitat humana? Appiah està convençut que aquesta hi és, però també té 
clar que no és un “absolut” de cap manera; donat el fet que tota identitat és una construcció 
interpersonal -punt en el qual la coincidència amb Bikhu Parekh i Paul Ricoeur no la podem 
contemplar com anecdòtica. I així, Ricoeur definia la persona com “la unitat narrativa d’una vida en 
el temps”66;  i en aquest procés vital i temporal alhora, la presència dels altres es fa inevitable67.  

3.2 La perspectiva del personalisme comunitari  (E. Mounier) davant del multiculturalisme 
(Kymlicka i Parekh)  i del cosmopolitisme (Appiah)   

                                                           
61 O.c. p. 137. En efecte, en línia amb aquesta idea, Appiah té clar que una conversa no ha de conduir inexorablement a un 

consens en res; simplement n’hi ha prou, segons ell, amb el fet de contribuir a què les persones s’acostumin a estar les unes 

davant de les altres (o.c. ps. 124-125)   
62 O.c.p. 187. 
63 Ibídem. 
64 Ibídem. “Insistir en una idea única de veritat”: expressió que repetida incansablement  -per exemple: “la maldat de “X”, 

o “X es un nazi”,  o expressions d’aquesta mena- és un indici d’estigmatització col·lectiva i de la violència sobre el grup o 

tipus de persones d’aquest grup o comunitat: hi ha quelcom menys democràtic i raonable que això?   
65 O.c. p. 194. I aquí gosaria afirmar que posicions que es limitin  a l’entorn sociocultural i polític que no siguin nacionalistes 

fanàtiques seran incloses en aquest cosmopolitisme parcial. 
66 Ricoeur, P., “Approches à la personne”, Lectures 2, Paris, 1992, p. 219, Ed. Du Seuil. Aquí són presents les nocions de 

« atestation » (creença i compromís d’existir vers l’ésser) i de la « consciència de l’alteritat » (en el si de la pròpia identitat). 
67 Clar que sempre hom pot tergiversar el “relat” teixit, i fer un “retrat” violentador de la vida humana, segons convingui.  
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Fa anys, d’entre les propostes pràctiques possibles per afrontar la postmodernitat, el personalisme 
comunitari mounierià68 s’erigia als nostres ulls com una actitud i alhora un esforç utòpics en pro de 
la realització dels DH, que beuen del sentiment de responsabilitat de tota persona envers els altres. 
Seguint la triple proposta de Mounier: de l’encarnació (inherent a la consecució de la identitat 
personal), la vocació (fidelitat a la veritat que alimenta i orienta la persona) i la comunicació (per la 
qual és acollit l’altre), l’existència humana  apareixia com el repte de transcendir-se des de la seva 
finitud, i en aquest procés contemplàvem que la conjura del nihilisme constitueix una tasca 
permanent, i a on l’aprenentatge d’hàbits socioculturals que ens facin relativitzar els nostres 
interessos davant dels altres és cabdal69. 

Bàsicament, l’anàlisi anterior ens sembla que va en la direcció correcta; i creiem per tant que les 
propostes dels pensadors citats fins ara -Kymlicka, Parekh, Ricoeur, Appiah - fan aportacions que 
encaixen perfectament amb la columna vertebral del personalisme comunitari d’Emmanuel Mounier. 

3.2.1 La relació persona-comunitat en el personalisme de Mounier  

Ben segur que el punt d’intersecció rellevant entre aquests pensadors i el personalisme comunitari 
de Mounier se situa en la relació persona-comunitat. 

A grans trets, en l’obra de Mounier distingirem dos moments d’aital relació: l’estàtica (assenyalant 
les possibilitats i limitacions que hi pareixen) i la dinàmica o “escenificadora”, que hom afirmaria que 
ve representada per la noció de “revolució”. 

Què ens diu Mounier en el primer moment? Que el món modern -estem a l’any 1935- és una mena 
“d’afàsia col·lectiva”, de despersonalització que condueix cap a l’anonimat impersonal: el món del 
“se”, en el qual l’ésser humà queda dissolt dins la massa. A la fi, afirmava Mounier, el mal del segle 
XX rau en el fet que vivim faltant-nos el més elemental: la nostra condició de persona70. 

Davant d’això, Mounier afirmava sense reserves de cap mena que la singularitat de cada persona, en 
tant que encarnada, és essencial a la vida comunitària i ha de ser considerada com a tal, ja que la 
comunitat val si val la persona, no a l’inrevés. El sentiment bàsic que atorga sentit a la vida en 
comunitat és l’amor71, proposta sorprenent en un món ple de pors i desconfiances - ho diu l’any 1935, 
un any d’expectatives no molt optimistes a Europa-72.  

En el discurs mounierià, la persona humana és la portadora de l’esperit i no és pas la col·lectivitat la 
que ha de dirigir la seva vida, la qual mai no ha de restar subordinada a aquella73. Quin és el paper 
de la comunitat, doncs,  segons Mounier? Doncs el seu paper ha de ser una “integració de persones 
per a la salvaguarda de la vocació de cadascuna”74. 

                                                           
68 Llorca, A., “Presència i efectivitat del personalisme comunitari d’Emmanuel Mounier”, Ars Brevis, nº 11, Anuari de la 

Càtedra Ramon Llull  Blanquerna, 2005. 
69 O.c. p. 287. 
70 Mounier, E., Revolución Personalista y Comunitaria (RPC), o.c. p. 67 
71 O.c. p. 94 
72 Curiosament, per la mateix època (primavera del 1934), dos personatge rellevants en l’esfera humanista europea  -ens 

referim a Joaquim Xirau a casa nostra i a l’alemany Paul Ludwig Landsberg (acollit pel primer de la persecució nazi a 

Alemanya) tingueren l’amor cristià com a punt de referència fonamental en la vida privada i pública. Així mateix, un 

polític compromès i no gens dubtós de cap ideologia extrema, com fou Vaclav Havel, farà afirmacions semblants bastants 

anys després i com a mandatari, sobre el paper necessari de l’amor i la compassió en la vida col·lectiva, com va fer palès 

en el seu primer discurs que donà com a nou President de la República de Txecoslovàquia l’1 de gener de 1990. 
73 Mounier, E., RPC, p. 65. 
74 O.c. p. 63. 
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Ja es denota que per Mounier, la “comunitat” no és pas un simple grup en el qual a un li toca 
romandre, perquè llavors només parlaríem d’individus inclosos en aquest grup75. El “nosaltres 
comunitari” no precedeix al “jo” que descobreix les seves fibres personals; sinó que regalima 
precisament quan el jo personal de cadascú pren consciència del seu desenvolupament real-pràxic, 
al qual és inherent la responsabilitat, el sacrifici i l’abnegació76; i això només succeeix en relació amb 
els altres. 

En les notes anteriors ja es percebé que Mounier era prou conscient que la seva anàlisi tenia un alè 
“a-històric”, en el sentit que no eren realitzables històricament. Però en canvi, tenien ple sentit, 
sabent que el seu personalisme comunitari no lligava amb cap societat concreta77.  

Afirmava el filòsof de Grenoble que la comunitat és “una persona de persones”78 i no una mera 
acumulació d’individus, d’interessos i de dèries... És a dir, es tractaria, dons, d’un esperit compartit, 
alhora comunitari i “ecumènic” -o tal vegada, hom diria avui en un llenguatge actual:  “cosmopolita”-
, i un compromís en la transformació de la vida social vers la veritat viscuda per cadascú. De manera 
que la noció de persona és, per a cadascú,  una presència i un repte79 de transformació de si mateix 
i del món, sobre la base que la “realització” definitiva de la persona i de la comunitat és la mateixa 
cosa80. 

És així que ja estem encaminats cap el moment dinàmic o “revolucionari” del personalisme 
comunitari de Mounier: que vol dir que l’impuls que “mou” a l’actuació personal-comunitària (em 
faig persona “entre” persones i “gràcies” a elles) brolla de dins de cadascú i es dirigeix a la comunitat, 
transformant ambdues. I d’això, Mounier en diu “revolució”81. És a dir, es tracte de no caure en la 
placidesa de la “indiferència” -paraula maleïda en el personalisme- envers els altres, en la mediocritat 
i superficialitat de la conveniència individual; sinó que cal mantenir-se en la vivificació espiritual -
encarnada- de la corporalitat: heus aquí el que vol dir ser “revolucionari” per Mounier, que beu i viu 
de la il·luminació de la llum de la veritat sobre els valors que practiquem82.  

Sembla evident, doncs, que el camí que obre Mounier va en la direcció contrària de l’acomodació i 
de la mecànica socio-cultural-civilitzatòria establerta a Occident83. La via de “l’optimisme tràgic”, que 
no de l’èxit, sinó de l’esforç per sobreposar-se a l’adversitat, és l’ànima d’aquest esperit revolucionari, 
que inclou la voluntat de diàleg -voler escoltar l’altre- sense previs judicis -prejudicis-. No és 
certament l’èxit o l’evasió de dificultats el que orienta aquest espai “revolucionari”, que 
encertadament és nomenat “personalitzador”. 

En resum, l’esperit revolucionari o personalitzador és inherent al sentiment comunitari de 
transformació per la que l’altre esdevé un “tu”, que no és pas “abstracte”. En aquesta tasca personal 

                                                           
75 O.c. p.78. 
76 O.c. p. 80. 
77 O.c. p. 96. 
78 O.c. p. 93. 
79 O.c. p. 66. 
80 O.c. p. 97. 
81 Afirmava J.C. Vila, bon coneixedor de l’obra d’E. Mounier i de P.L. Landsberg, i parodiant Mounier, que “Ya sabemos 

que la revolución será personal o no será, por lo que debemos generar el máximo de responsabilidad (no sólo conciencia) 

y por tanto el máximo de transformación de la realidad, que a pesar de la modernidad está compuesta de espíritu y materia. 

Debemos transformarnos a través de nuestro compromiso y transformar la realidad”. (“Persona y democracia. Senderos 

entre el posibilismo y la utopía”, Actas del I Congreso Internacional de Personalismo Comunitario, Madrid, juliol de 2005. 

Comunicació presentada en ocasió del Centenari del Naixement d’Emmanuel Mounier (pg. 55-58).   
82 O.c. p. 32. 
83 O.c. p. 33. 
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i comunitària alhora, és fan notar les imperfeccions de les societats tendents a cristal·litzar 
individualitats, interessos privatitzats i grups dominants que obstaculitzen la comunitarietat. Per això, 
Mounier afirmarà repetidament que allò que definim com a “social” no és cap valor personalista 
espiritual84, sinó només ideològic, fàctic, i sovint mentider al servei de la conveniència, de l’actitud 
egòlatra i de la inèrcia materialista85. 

Cal, llavors, promoure un canvi d’estil de vida que “desperti” la persona que nia dins de cadascú, 
mitjançant actes i institucions que aboquin inequívocament cap a la veritat, alhora personal, cultural 
i comunitària per la qual transformem el món, configurant-lo mitjançant la cultura, i millorant-lo a 
partir de l’esforç de treball, valors mobilitzats i comunicació interpersonal.  

3.2.2 Alguns registres personalistes comunitaris mobilitzats en el multiculturalisme i en el 
cosmopolitisme. 

la síntesis anterior mounieriana ofereix, al nostre parer, vies d’encaix a les aportacions abordades al 
referir-nos al multiculturalisme i al cosmopolitisme. 

Les propostes multiculturals (que pluralitzen la societat i la seva expressió política) i les cosmopolites 
se centren, respectivament, en les possibilitats i defectes de les esferes social i cultural; i ambdues 
han fet palès el sentit que aporten en llur perspectiva finita, de manera semblant a la del 
personalisme de Mounier en el seu moment, que feia “rajar una exigència mística i transcendent”, 
en la mesura que Mounier era una persona confessa profundament cristiana i practicant. 

No hi ha, doncs, equivalències entre aquestes teories, però sí complementarietats. I és que, en tots 
els pensadors contemplats, en relació a l’activitat socio-cultural, perviu una versió oberta de la 
societat i de l’activitat lliure dels individus, de manera que el creixement de les persones ha d’ajudar 
a construir les societats el més humanes possibles: aquest serà el sentit de “comunitat” que aporta 
cada autor. 

Tal com afirmava Mounier, les societats humanes tenen molta feina per depurar les “impureses” que 
llur inèrcia provoca, i en aquest punt, l’educació és una peça cabdal. I no s’ha d’oblidar que se les té 
amb la pràctica dels DH arreu; ja siguin societats políticament més avançades i democràtiques com 
les ja citades, o més endarrerides en aquesta qüestió. 

Tornant a l’assumpte del multiculturalisme, les reivindicacions de les que Will Kymlicka es feia ressò 
el conduïren a plantejar la distinció o classificació en els anys 90 entre societats on manen les 
“restriccions internes” i a on manen les “restriccions externes”: les primeres feien referència al 
control que un grup ètnic minoritari (dotat legalment de certes llibertats, com l’educació, la confessió 
religiosa, els hàbits en el vestir, l’ús de la llengua pròpia...) pogués exercir sobre els seus membres 
per tal de preservar la seva identitat; mentre que el segon tipus feia referència a l’actitud 
reivindicativa d’aquests grups minoritaris davant les societats grosses majoritàries que els engloben 
en un estat multicultural, a fi de limitar les ingerències que es poguessin produir86. 

Doncs bé, aquestes restriccions poden combinar-se de formes diferents, tal com observa l’autor87, i 
el que resulta rellevant és que en els sistemes democràtics on es poden produir aquestes restriccions 
hi pot haver la percepció del risc de conculcació de drets de les persones. Però el que compte, segons 

                                                           
84 O.c. p. 85. 
85 O.c. p. 28. 
86 Kymlicka, W., Ciudadania Multicultural, o.c. p. 58. 
87 O.c. p. 59-67. 
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pensen els altres pensadors, com Pareckh i Appiah, és que les persones afectades no se sentint 
anorreades per la prepotència del poder dominant, sigui el que sigui.  

Heus aquí que el multiculturalisme  ben entès es troba amb el cosmopolitisme, en ser reconegudes 
les persones, no pas pel que pensen, per com parlen o per allò que creuen, sinó pel fet d’estar les 
unes davant de les altres, havent de conviure després de qualsevol discrepància...; quelcom que lliga, 
òbviament, amb les exigències més elevades del personalisme comunitari de Mounier. 

La “traducció” d’aquest reconeixement de les persones per part del “comunitarisme” d’Emmanuel 
Mounier condueix a aprofundir en la capacitat dialògica de l’ésser humà i es concreta en el respecte 
escrupolós als Drets Humans, com ja Mounier feia palès l’any 194588  

 Epíleg. 

Tenim, doncs, obligacions amb els altres, sigui quina sigui la condició de cadascú, i es comparteixin o 
no idees o creences: el “cosmopolitisme parcial” de Kane Appiah ajuda a entendre el valor del sentit 
de la tolerància, de l’acceptació de l’altre - que vol dir no permetre que li succeeixi res de dolent- i la 
praxi de la conversa; malgrat el resultat poc consensuat i  profitós que en surti.   

Aquesta praxi utòpica és la que dóna impuls a l’aplicació dels Drets Humans, no pas com a meres 
entelèquies, sinó com a propostes concretes per practicar en un país i territori determinat. 

Heus aquí tres passes imprescindibles per implementar-los: 

- En primer lloc, saber reconèixer els “punts cecs” que els humans patim indefectiblement. La 
qual cosa significa, òbviament, reconèixer l’altre, per aconseguir un diàleg efectiu entre les 
persones que tenen substrats diferents: “Llurs cors i llurs ments enfoquen aspectes distints 
de l’escena i en deixen d’altres en la foscor”89  
 

- En segon lloc, superar el gran obstacle del fanatisme. En efecte, cal partir de la idea que l’ésser 
humà és fràgil i, per tant, sotmès al risc de la radicalització emocional, ja sigui religiosa, ètnica 
o política...; les quals pressuposen una sacralització -o inhibició de raonament deliberatiu- de 
determinants “valors” o contravalors, l’antídot dels quals serà -essent conscients que avui 
resulta molt estrambòtic- un apropament al sentit del perdó en la vida pública, en lloc de la 
psicologia de la venjança. 
 

- En tercer lloc, estipular fórmules qualitatives per a la millora humana personal-comunitària; 
la qual cosa només es farà en l’ implementació de Drets Humans en una comunitat, des de 
qüestions bàsiques d’accés a l’habitatge i de recursos econòmics, fins a problemes de 
bioètica, de drets de la infantesa, de control de la violència o de participació política, al marge 
de les circumstàncies que es donin90. 

Cal remarcar que l’aposta del “cosmopolitisme parcial” constitueix un model d’utilitat pràctica per a 
sistemes d’agrupació social i política democràtics en societats on han de conviure cultures diferents. 
En aquest sentit, el toc personalista que en deriva permet parlar d’una certa “utopia pràxica”, que 

                                                           
88 En el número 42 de la Revista Calidoscopi (estiu de 2018) fèiem notar aquest aspecte (article: “Simon Weil i Emmanuel 

Mounier: dos personatges rellevants en la fonamentació dels Drets Humans”), pg. 14-25.  
89 “És possible discrepar?”, Grup Treva i Pau, La Vanguardia, 11 de gener de 2019 
90 Aquestes i altres objectius sembla que persegueix actualment la Sindicatura de Greuges de Catalunya (segons diu la 

premsa actual:  “Ribó, drets humans, Catalunya”, La Vanguardia, 24 de gener de 2019). 
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no és, doncs, una “utopia de fins” que obliga a pensar d’una manera determinada; sinó l’actitud i 
disposició compromesa de respectar l’altre, pensi o senti el que sigui. Només la concreció d’aquests 
objectius pot conduir a la pràctica dels Drets Humans. 

Aquests passes són les que apleguen correctament la triplicitat pràxica de la multiculturalitat, del 
cosmopolitisme parcial i del personalisme comunitari: és a dir, no permetre que l’altre visqui de 
qualsevol manera -estic “obligat” a actuar en aquest horitzó-, saber conviure amb ell i  treballar per 
la no escissió dels vincles teixits de “comunitat”. Aquests senzills criteris, però alhora difícils de 
practicar, constituiran, al nostre parer,  la base de tot possible diàleg.  
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EL MÓN QUE TENIM 

 El país que tenim  
 

Per Joan Lluis Pérez Francesch 

 

1. L’estat d’obres i la dictadura operària. 

“En això que li diuen democràcia, s’han cuidat ben bé que el finançament municipal depengui de 

les llicencies per obres i construccions” 

 

Han tornat les obres. En això que li diuen democràcia, s’han cuidat ben bé que el finançament 

municipal depengui de les llicencies per obres i construccions. Així, amb la gran ajuda de la banca, 

que aporta crèdit, s’han tornat a fer obres arreu dels nostres pobles i ciutats. Només faltava un segon 

condicionament: el de les campanyes electorals, que ha facilitat tot tipus d’operacions, sempre en 

íntima connivència entre poders immobiliaris, ajuntaments i la Generalitat. Visca Catalunya! 

Sota conceptes que no entén ningú que no sigui expert, els poders immobiliaris mouen cel i terra per 

a instar requalificacions, operar amb la mínima transparència i confondre la ciutadania amb el gran 

objectiu de vendre. Es ven de tot. I sempre caríssim. En aquesta Catalunya immobiliària destaca un 

fet insòlit des d’un punt de vista polític, això és, construir sense cap lligam amb el dret constitucional 

a un habitatge digne. El que s’ha fet durant els anys de la bombolla i de la crisi no es pot tornar a 

repetir. No ens ho podem permetre com a país. Cal una política d’habitatge que impliqui tot els 

estaments i també, lògicament, l’Estat. 
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Em crida l’atenció aquesta fal·lera per construir. Penso que el negoci és construir, encara que no 

serveixi per a res, sigui insuficient, inútil o generi un gran malestar. Es mouen molts diners. Amb la 

campanya electoral constant a què estem sotmesos encara s’ha donat més centralitat al fet de fer 

obres públiques per inaugurar-les o per posar-les al programa electoral, amb una riuada de diners 

prestats sense aturador. 

Vivim en una herència del postfranquista “estado de obras” (títol d’un llibre del ministre Gonzalo 

Fernández de la Mora) com a divisa d’allò que justifica el poder polític. Paral·lelament, vivim en una 

mena de provisionalitat permanent, perquè quan sortim al carrer ens trobem amb una munió d’obres 

a tot arreu, amb operaris que, sempre molt aplicats, no deixen de treballar. Aquests, tant se val, 

precaritzats o no, ens sotmeten a una fèrria disciplina d’horaris, sorolls, afectacions diverses i 

constants a la nostra quotidianitat. Una dictadura que ens imposa unes formes de vida, per on hem 

d’anar, quin carrer agafar, allò que hem de suportar, etc. 

Els ciutadans de peu no entenem res d’allò que ens ofereix la banca, i abusen de nosaltres. Tampoc 

entenem res de planificació urbanística ni d’arquitectura, i abusen de nosaltres. Els primers han estat 

collats per reguladors públics davant els desgavells provocats. Els segons es troben massa lligats al 

poder econòmic i els ajuntaments no sempre tenen la capacitat per limitar llur voracitat (mireu el cas 

de la Costa Brava), i massa sovint cauen en les urpes de la corrupció. 

“Escolta, Pàtria, la meva aflicció!” Però es que, com se sol dir, “el diner no té Pàtria”. 

2. El país de la barbàrie. 

“Dotze anys de barbàrie institucional no es poden encarrilar per senders civilitzats” 

Tenim un país que sembla haver entrat en col·lapse. El CEO darrer ens diu que el Parlament de 

Catalunya ha estat una catàstrofe des del punt de vista de la valoració de la ciutadania. Un desgavell 

generalitzat, que desprestigia les institucions catalanes i que obliga a replantejar moltes coses arran 

de l’etapa d’excepcionalitat que s’ha provocat. Potser res serà igual, ni per a les forces 

independentistes ni per a les més espanyolistes, o com es pugui dir. 

Tenim un país dividit per imaginaris col·lectius: el de la sacrosanta unitat de la pàtria constitucional i 

el de la república imaginària. I cadascú al seu aire. Tenim també presos polítics, provocats per la 

desobediència a un Tribunal Constitucional que el PP anà convertint en una mena d’inquisidor contra 

el procés sobiranista català. Ens han portat aquí la manca de voluntat política de fer les coses de 

manera civilitzada i la impossibilitat de fer-ho per la insistència d’un Estat que només sap reprimir. I 

que va viure l’1-0 com una gran ofensa. Un 1-0 que en condicions civilitzades no s’hagués produït mai 

de la manera en què es va esdevenir, perquè tot s’hauria d’haver produït de forma diferent des de 

2006, com a mínim, i sobretot des de 2010, quan el Tribunal Constitucional es convertí en un 

problema constitucional. Dotze anys de barbàrie institucional no es poden encarrilar per senders 

civilitzats. 
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I així ens trobem on es trobem. Tothom ho sap i ho veu. Una profunda crisi constitucional espanyola 

motivada per la manca de resposta a una demanda catalana sostinguda en el temps… Ens han portat 

a aquest escenari. El de la barbàrie. Com s’ha teoritzat, la barbàrie és una forma de cultura, i es 

manifesta de forma més o menys cruenta. La seva característica és el menyspreu i la manca d’empatia 

amb l’altre. El seu objectiu, la destrucció de l’enemic. 

Instal·lats en la barbàrie, no m’estranya que no se sàpiga que fer amb aspectes tan concrets com les 

andròmines que dominen els carrers de la ciutat de Barcelona, rodes i patinets, que responen a la 

immediatesa individualista, o l’incomprensible èxit els darrers temps del tatuatge gran, lleig i massiu 

com a divisa d’una llibertat individual que es realment un seguiment d’una moda que massifica de 

nou grans sectors de la població i que envaeix sense permís l’espai públic, o la mala educació dels 

turistes que dominen la ciutat i que viuen en la seva bombolla promocionada pels generadors de 

negocis ràpids, o la impossible mobilitat circulatòria per moltes carreteres catalanes, o el retorn de 

les obres i el merder com a forma de vida un cop ens han dit que la crisi s’ha acabat i es torna a fer el 

de sempre. 

Vivim en un país col·lapsat, que així no té futur. Tants caps tants barrets. Cadascú per on 

l’enfila. Obres públiques i privades, sorolls sense límit, molèsties com a divisa de la impossibilitat de 

la convivència, abusos dels drets d’un sobre els altres, tirania de les tendències d’una majoria 

generada mediàticament, propagandísticament, sobre l’ésser humà. Tot plegat propi d’un estat de 

barbàrie. Vivim en el país de la barbàrie i no sabem ben bé qui ho ha decidit. Qui ha estat que ens ha 

portat a aquesta confusió generalitzada? 

3. El país de les grues i dels “guiris”. 

Ens està quedant un país que déu-n’hi-do! Hem recuperat les grues, que tornen a dominar les nostres 

alçades per construir molt i crear així molta felicitat a alguns i ensems molta infelicitat a d’altres, 

penso que la majoria de persones conscients del que ja fa anys que estan perpetrant. I fins i tot et 

venen promocions sobre plànols, amb un nom del carrer impossible, però tant se val. L’important és 

el màrqueting, i un llenguatge com d’encantadors de serps, a veure si cauen clients com mosques. 

I no et queixis gaire. Mentre et destrossen el medi ambient al teu voltant (al meu voltant, segur), de 

la manera com estan acostumats a fer, sense respectar horari, sorolls, pols, fins i tot els dies del 

“ferragosto” i de la festa major, demanes hora -amb d’altres veïns- per tenir una reunió a 

l’Ajuntament. Si, l’Ajuntament, aquella institució representativa del municipi, que ha de vetllar pels 

drets de la ciutadania, i perquè es compleixi la llei, en termes d’humanitat també (o d’urbanitat). 

Alguns -des de la perspectiva del poder local- s’estranyen que et queixis. Acostumats a la prepotència, 

no tenen respostes, no saben ajudar. Els de la immobiliària ni hi van. Em sembla greu. Els 

representants municipals han de saber ajudar la ciutadania, que és titular de drets i ha d’ordenar la 

convivència. Per això és un poder públic en una societat democràtica: ha de canalitzar les queixes 

quan no es poden exercir lliurement els drets dels ciutadans o aquests així ho consideren. Com a 

mínim escoltar… 
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La situació anterior descriu un problema molt greu. Avui, les institucions públiques estan distanciades 

de la ciutadania, no les saben representar. Potser representen amb mes facilitat grans corporacions 

o grans interessos, com el món de les obres públiques, que no pas els drets fonamentals de les 

persones, residents i veïns. I així anem. Després de més de trenta anys, ara ha començat una mena 

d’ocupació de territori salvatge per edificar pisos, una colonització del territori pels promotors que 

ja han vist que la crisi s’ha acabat perquè tornen a poder utilitzar el crèdit bancari. La normativa que 

permet aquest despropòsit ve de molt abans. Tot havia estat com somort durant la crisi. Ara ha 

revifat. No tenim dret a res. Però jo sento que m’estan practicant una mena d’assetjament 

immobiliari. És un final de cicle. El poble mai més serà el mateix. 

Misèries humanes. No hi pinto res. Però vull que se’m respectin els drets, encara que no pugui aturar 

la destrucció del meu entorn vital. Molta misèria, gent que no sap conrear la qualitat humana. No 

puc dir-hi més. Els mateixos que s’omplen la boca amb paraules de progrés, normalment el seu. I si, 

fastiguejat, vaig a Barcelona, m’hi trobo amb incivisme de totes menes, l’abús del turisme com a 

negoci que genera massa malestar a la majoria de la població, una ciutat que no se sap fer respectar. 

I molts hotels, per encabir-hi turistes. Com no pot ser d’una altra manera, noves grues per encabir 

“guiris”. Zones senceres de la ciutat convertides en residències de gent forana. Barcelona convertida 

en parc temàtic, amb el corresponent màrqueting per vendre qualsevol cosa, en ocasions tot menys 

cultura. No em reconec a mi mateix en aquesta Barcelona convertida en destí d’oci i de turisme 

massiu i massificat. 

I encara hi ha gent que parla de neutralitat de l’espai públic? La pressió ambiental a la qual em trobo 

sotmès es un autèntic assetjament. Acabaran amb els nostres pobles i ciutats, però mentrestant 

s’hauran omplert les butxaques de diners. I els poders públics en una societat democràtica mirant no 

sé sap on. Això és molt fort! 

 

4. L’autodestrucció del país. 

Hi ha un aspecte que em crida l’atenció, en aquest temps de reivindicació de sobiranies i de més 

autogovern. Des de l’any 1980 la competència sobre urbanisme ha recaigut en la Generalitat i en els 

ajuntaments. L’urbanisme, en la fase més decisòria, la d’elaboració dels plans urbanístics generals i 

parcials, i la gestió de les llicències d’obres depenen d’administracions radicades a Catalunya. 

D’altra banda, l’urbanisme no es caracteritza  -malgrat alguns processos participatius- pel seu 

component democràtic, atès que és un àmbit especialment tècnic on sembla que allò què importa 

és més la construcció que no pas el respecte al medi ambient. Fins i tot algun alcalde m’ha arribat a 

dir, confús, que si no deixen construir haurien d’indemnitzar els promotors. El món al revés. 

O no tant. En tots aquests anys d’autonomia, en una dinàmica que ve d’abans, l’àmbit local ha estat 

especialment propici per a corrupteles i per a un tràfic d’influències descomunal en tot allò que es 

refereix a la urbanització del territori, dels nostres pobles, viles i ciutats. La construcció ha estat la 

gran via de finançament municipal, precaritzada expressament per les instàncies centrals i 
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autonòmiques. I mitjançant la construcció desmesurada, sense controls efectius, s’ha malmès massa 

el patrimoni natural. Una provocació. La bombolla immobiliària a més ha portat a la crisi persones i 

famílies, amb l’ajuda de les entitats financeres, que han enganyat força. I ara diuen -ho han decidit 

els mateixos que la van crear- que s’ha acabat la crisi, tornen les grues i ens plantifiquen projectes 

urbanístics per a “dormir tranquils”, “ser feliços” o fer “el pla de la teva vida”. 

De la fúria constructora en ocasions se n’ha pogut escapar el nostre territori. Hi ha casos emblemàtics 

com el de Gallecs a Mollet del Vallès, o lluites exitoses per salvar edificis i zones verdes. Llegeixo al 

diari que ara tornen els promotors d’urbanitzacions a la Costa Brava. No en tenen prou. Es la gallina 

dels ous d’or. S’ha creat un mapa de l’amenaça urbanística a la Costa Brava (p. ex. Ara, 2 d’agost 

2018. p. 27) davant la proposta de construcció de 2.000 habitatges en diferents indrets. Un perill 

públic, que desitjo que la força de la gent pugui aturar. Un abús amb massa empara legal, des 

d’interpretacions al servei d’interessos econòmics molt potents. Potser els més potents de tots els 

que es mouen a Catalunya. Vet aquí! 

I també us vull comentar un aspecte que em toca més de prop. Ja en fa més de trenta anys que visc 

al mateix lloc, i des de fa un m’estan construint un eixample al costat de casa. Unes super-obres amb 

una supervisió municipal molt millorable. Els constructors fan el que volen: sorolls insuportables, 

pols, horaris descontrolats. Sembla que hi hagi una mena de dret a construir, sense respectar els 

drets de la ciutadania. La zona, les terres segregades per qüestió d’herència d’una una antiga masia, 

que ara s’han venut a una constructora-Inmobiliaria, tot i conservant el nom comercial de la masia 

traïda. Des del segle XII és mala sort que hagin de construir ara! Tot s’hi val. Qui paga mana. Hem 

perdut la batalla de no construir, perquè en aquest país sembla que primer és construir i després el 

paisatge o el medi ambient, o trobar alguna funció a la terra, com la que ha tingut en els vuit segles 

passats. 

Construir, construir, construir. I els drets de la ciutadania? Si no es respecten drets bàsics dels veïns, 

i queixar-se és una molèstia, no acabo de comprendre quina concepció de la democràcia més 

estranya és aquesta. Caldria conrear més qualitat humana en la relació entre els poders públics i la 

ciutadania, la qual –no oblidem mai- és titular de drets (i deures). Els drets a la inviolabilitat de 

domicili per les immissions acústiques, el dret a la salut i la higiene, el dret a la seguretat, cal protegir-

los, perquè són bàsics per la convivència. La ciutadania no forma part de les obres, i les pateix; per 

tant, s’ha d’aconseguir que les molèsties siguin les mínimes. 

El problema de les obres només es podrà solucionar si hi ha intel·ligència, sentit de responsabilitat, 

cerca del bon govern i de la transparència, una concepció democràtica i no cleptocràtica d’exercir el 

poder públic. El problema de l’urbanisme compulsiu és més difícil, al meu parer, atès que alguns 

segueixen interessats en instal·lar-nos en el monocultiu d’aquesta activitat econòmica, que no ha 

servit per a garantir un dret a l’habitatge a tothom. Massa especulació i persecució de diner fàcil. Una 

xacra que no ens la traurem del damunt fins que no es facin d’altres polítiques. I tot això, depèn en 

part de nosaltres mateixos, ni de Madrid ni de Brussel·les. Aquesta hauria de ser una bona forma de 

fer República i de defensar la vida. 
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EL RACÓ DEL CINEMA: DOBLE CRÒNICA 

  “Capharnaüm” (2018) de Nadine Labaki 
 

Per Tura Pedemonte i Sara Fernández-Puerto 

 Fitxa tècnica 

Títol: ”Cafarnaüm”.  
País: Líban (2018) 
Direcció: Nadine Labaki 
Guió: Nadine Labaki  
Historia: Labaki Jihad Hojeily 
Música: Khaled Mouzanar  
Fotografía: Christopher Aoun 
Durada: 126 minuts 
Productora: Coproducción Líbano-Estados Unidos-Francia; Les Films 
des Tournelles 
Repartiment principal: Zain Al Rafeea, Yordanos 
Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole ,Kawthar Al Haddad, Fadi 
Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa Chouchnieh, Nour el Husseini, Elias 
Khoury, Nadine Labaki. 
 
Premis 
2018: Premis Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
2018: Festival de Cannes: Premio del Jurado, Sección oficial a 
concurso 
2018: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 

2018: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa 
2018: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
2018: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor película extranjera 
2018: British Independent Film Awards: Nominada a Mejor película internacional 
2018: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera 
 

Sinopsi 

Davant d’un tribunal en la ciutat de Beirut, un nen de 12 anys, Zain, fa un doble declaració, a quina més 
estranya i profundament colpidora. A la pregunta inicial del jutge: per què has demandat els teus pares? La 
resposta immediata del nen és per “donar-me la vida”. A la qual cosa afegeix el que pretén: que als seus pares 
-Souad i Selim-  se’ls prohibeixi engendrar més fills. El decurs de la pel·lícula se centre en els prolegòmens 
socials i actitudinals d’aquestes dues afirmacions tan contundents com molt difícils d’imaginar en el 
pensament d’un nen de 12 anys; al menys en el nostre context cultural.  

 

El “saber fer de Nadine Labaki”: la vida errant de Zain pels carrers de Beirut 

“Cafarnaum” és un film de Nadine Labaki que va merèixer el premi del Jurat del festival de Cannes a 
part d’altres guardons que l’acrediten com una de les millors pel·lícules que s’han projectat enguany 
a les nostres pantalles. Una pel·lícula que ha rebut molts elogis i també algunes crítiques dures. Això 
sol ja garanteix el seu interès. De fet Nadine Labaki s’endinsa en els barris pobres d’un Beirut 
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abandonat a la misèria amb una mirada esteticista i, segons alguns, massa edulcorada pel 
dramatisme del tema que toca. 

La història presenta la vida d’un noi de 12 anys, el Zain, que arriba a demandar els seus pares davant 
del jutge per haver-lo portat al món. En realitat unes poques seqüències ens han mostrat l’ambient 
familiar d’una família nombrosa on els pares, Souad i Selim, no tenen cap cura dels seus fills ni els 
mostren cap afecte. La vida del Zain queda doncs expulsada al carrer on tractarà de sobreviure. Amb 
la família només el lliga el vincle afectiu amb la seva germana Sahar a qui intenta protegir fins que 
veu impotent d’impedir que sigui arrabassada per un matrimoni pactat pels seus pares amb un 
dubtós comerciant que l’ha comprada. 

El film segueix la vida errant d’en Zain pels carrers de Beirut tractant de sobreviure a través de petits 
serveis i de les astúcies que el director ens presenta amb indulgència. Al voltant d’ell, un món sòrdid, 
egoista i interessat on no es percep cap escletxa d’esperança. Si n’hi ha una, prové de la Rahil, 
l’emigrant somalí, que viu amb el seu fill Yonas. La seva vida és precària, ja que viu sense papers i tem 
ser descoberta i que la separin del seu fill de dos anys. 

  

En la seva companyia Zain hi troba un aixopluc i els adopta com a la seva pròpia família. Tanmateix 
Rahil és detinguda per manca de papers i empresonada, de manera que Zain resta de sobte investit 
de la responsabilitat de cuidar-se d’en Yonas. No solament ha de vetllar per la vida, sinó també per 
la seguretat del petit. 

Zain continua la seva vida errant però troba de cop i volta un objectiu: retornar Yonas a la seva mare. 
Això el condueix a posar l’assumpte en mans d’una assistenta social que el conduirà fins al calabós 
on Aspro ha estat detinguda. Ara li tocarà al jutge resoldre la situació de la parella de la mare i el fill, 
però el jutge s’interessa també a la vida del Zain, allunyat de la seva família. En aquest moment 
culminant del film en Zain expressa la seva demanda contra els seus pares per haver-lo portat al món. 

Un tema tan dur i visualitzat a través de la mirada del Zain queda suavitzat pel saber fer de Nadine 
Labaki, amb una desacceleració de la càmera que permet aprofundir els sentiments i amb una música 
que acompanya bé el sentit dramàtic de la història. La directora té l’habilitat de convertir el 
dramatisme amarg de la història en un plaer visual d’una estètica incomparable. La càmera és 
portada per la vida d’en Zain sense que en cap moment faci desaparèixer la complicitat amb la seva 
existència. 

Cafarnaum és un títol que tradueix l’expressió francesa “Capharnaum” que té el sentit per a nosaltres 
de enrenou o desordre. En efecte, aquest Beirut que se’ns mostra, com el de tantes altres ciutats del 
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nostre món, és un veritable enrenou, en el que viuen agafats tants infants del nostre planeta. La vida 
real de Zain és similar a la del seu personatge i Rahil és també una persona sense papers. La resta 
d’actors són debutants, de manera que el treball de direcció aconsegueix amb ells una aproximació 
a una realitat més veritable. La directora ha volgut introduir-se ella mateixa en la història, bé que 
amb un paper secundari.  

Labaki qüestiona el sistema preestablert i denuncia els seus condicionaments tot desgranant temes 
com la immigració il·legal, els nens maltractats, l’absurd de les fronteres, el fet que el reconeixement 
de la pròpia existència depengui d’un paper, la por de l’altre o el poc interès que desvetlla la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant. De tots aquests temes Labaki pren la infància com a punt de 
partença perquè és l’etapa que configura la resta de la nostra vida. 

Ella mateixa explica la seva decisió després d’una experiència que la va colpir just en el moment que 
es plantejava aquestes idees. Tornava d’una festa de matinada quan aturada per un semàfor va 
contemplar per la finestra del cotxe un nen mig adormit en els braços de la seva mare, que estava 
asseguda a l’asfalt demanant almoina. El que la va colpir, explica, fou que aquest nen de dos anys no 
plorava, sinó que estava profundament adormit. Labaki no es podia treure del cap la seva imatge 
amb els ulls clucs, de manera que quan va arribar a casa va intentar fer quelcom amb aquesta imatge. 
Aleshores va dibuixar un nen cridant als adults com si volgués fer-los culpables d’haver-lo portat a un 
món que li havia privat de tots els seus drets. Això és el que va originar la pel·lícula. La batalla d’un 
noi maltractat pels seus pares, que no han complert amb la seva obligació. És com un crit de tots 
aquells a qui el nostra sistema deixa marginats, com una acusació universal vista des d’uns ulls 
innocents. 

Encara que la denúncia de Labaki de la realitat és inquietant i crua, ella pretén obrir una resposta 
positiva a través del cinema. La història de Zain pretén canviar les coses i fer que la gent reflexioni. 
Fer que la gent prengui consciència de la situació. Per això s’infiltra en la vida quotidiana dels barris 
de Beirut per a dir que la misèria no és un destí del qual hom no pot escapar-se. 

Veure aquest pel·lícula no em va deixar indiferent. Em vaig trobar interpel·lat per la força de les 
imatges a donar una resposta personal a aquestes situacions d’injustícia. 

        Tura Pedemonte  

 

“Persones” en un món on l’estat es fa “l’orni” 

Narració desencisadora, reflex d’una part de nostre món actual: el quart món, en el que la misèria i 
determinats hàbits psico-socio-culturals (per exemple, “casar” homes grans amb criatures de 11 
anys, nenes tot i haver menstruat; o en segon plànol, segrest, explotació laboral d’immigrats sense 
papers,...)  s’amalgamen en un entramat difícil o impossible de capgirar; en part perquè a l’estat on 
es desenvolupa tanta barbàrie no sembla preocupar-li gaire aquesta situació o, simplement, se sent 
impotent, de manera que adopta una actitud de desempallegar-s’hi o ignorar els fets per tal de 
conjurar el risc que podria suposar per la seva pròpia supervivència acceptar-los com a habituals i 
fer-li front.  

I és que, a la fi, en la narració de la pel·lícula, els qui pateixen l’arbitrarietat de la misèria i l’abús dels 
traficants de persones són gent exògena -sirians i etíops en la pel·lícula-, la qual cosa no vol dir que 
ho siguin només ells en exclusiva, ja que també la pobresa extrema allarga el seus braços als locals. 
Però tots ells són, ja siguin  immigrants i gent del país, elements aliens pertorbadors que l’estat de 
torn procura fer invisibles. 
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Una deliberació més mediata del film ens aboca a una reflexió més ponderada, un cop superat el 
visionat, que certament és particularment desagradable, inclús difícil de pair91, per la càrrega 
desoladora d’una l’historia d’infantesa destruïda, però no exempta de sentiments intensos: la 
narració, tot i el seu dramatisme, es recoberta de tonalitats humanistes que permeten albirar certa 
esperança en la condició humana, visible en la feina difícil del Zair per ocupar-se del quasi nadó 
Yonas, que no pot arropar-se amb les atencions de la seva mare Rahil, detinguda per ser deportada.  

La pel·lícula és una molt bona combinació d’habilitat estètica i de brutalitat deshumanitzada92, que 
ratllen el fàstic i la impotència més impúdica d’una societat que dóna per normal el que és bàrbar. 
No se la pot acusar tan taxativament com alguns crítics cinematogràfics fan de ser una pel·lícula 
“perversa alhora que sensiblera”, en absolut. Pel fet que sigui desagradable no culpabilitza 
puerilment un món caòtic, irresponsable i cruel, sinó tot el contrari: es tracta d’una pel·lícula de 
notable interès –una gran pel·lícula- per a tot humanista que pugui suportar un visionat colpidor 
d’una realitat massa propera.   

La pel·lícula denuncia la manca d’educació en un sentit ampli: els indecorosos fets familiars la 
substitueixen, impedint tota possible instrucció redemptora. Una burda “mecànica familiar” 
arrelada en vicis i prejudicis patriarcals, utilitza els infants per sobreviure –fins i tot, venent les filles-
, no pas per estimar-los ni fer-los créixer en la independència. La “família” genera por i incertesa en 
els infants –el “què serà de mi”?-, en  situar-los en la inèrcia espantosa del no menjar, de manca o 
nul·la higiene, en la negació de formació escolar mínima (no van a l’escola, que és vista com un luxe 
inútil que no es poden permetre), o sota les cavil·lacions vàcues d’alguns adults justificant la 
claudicant actitud de deixar que s’instal·li la bogeria de la pressió social i econòmica sobre els 
membres de la família. En la pel·lícula, el pare de Zain parla sobre “el no res que som”, i insisteix en 
el fet d’acceptar i prendre consciència de l’opressió social que pateixen els miserables com ells, i de 
la qual no cal esmerçar-se en sortir. 

Tot sembla pervertit: com que ets immigrant, està permès tot el que et facin, ja sigui la deportació 
al país d’origen (la Síria en guerra de Zain, o la paupèrrima Etiòpia de Rahil), el tràfic ignominiós de 
persones per uns guanys mesquins, com el segrest del Yonas, ocultat en una mena de quadra o 
granja; la explotació de la Rahil com a dona de neteja amb el seu fill amagat en un carro de compra, 
perquè no té ningú amb qui deixar-lo, i treballant sota l’amenaça de la deportació si es descoberta. 

I sobre la desestructurada família de Zain oneja la regla general de que cadascú “s’espavili com 
pugui”, i que els fills/es acceptin la misèria, no només físico-material, sinó humana, en les relacions 
de mesquinesa amb els altres de manera permanent, amb una manca del “dret a tenir esperança”, 
i en una repetició o roda de la misèria i l’autoritarisme d’uns pares incapaços de defensar llurs fills, 

                                                           
91: "Hace tiempo que yo no lo pasaba tan mal en una película, que me afectara tanto la angustia y la tragedia de los 

personajes… “(C. Boyero). Altres opinions difícils de compartir, tot i que semblen tenir les seves raons, parlen de què 

“Vemos bebés encadenados, a niñas que son dadas en matrimonio a cambio de unas gallinas, a niños que se mueren de 

hambre y son toqueteados y golpeados y vendidos y revolcados en la mugre. Su inenarrable abuso de la pornografía 

emocional convierte 'Capharnaüm”, a juicio de este cronista, en una de las peores películas proyectadas en Cannes en 

los últimos 15 años” (Nando Salvà).  
92En referencia a la directora, Nadin Labaki, hom ha parlat, de "Historia de altísimo contenido emocional (...) Labaki 

suaviza las llamas del infierno con elementos puramente cinematográficos, como un actorcito tan expresivo y genial que 

hipnotiza por completo” (O. Rodríguez); i "Labaki aborda temas terribles pero enfocándolos con dosis de ternura, humor 

y dejando lugar a la esperanza”. (J. Pando).  
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ni alimentar-los, ni formar-los,......;  uns pares que només saben procrear en la misèria, en la que 
serà inserit un futur nou nat com suposada “compensació divina” en substitució de la filla Sahar que 
ells mateixos han abocat a la mort, i que presumiblement pot córrer la mateixa sort, amb el temps. 

Cal preguntar-se si és estrany que un fill espavilat, molt reflexiu i madur per la seva edat els demani 
que no tinguin més fills? I exigeixi a les autoritats el compliment d’aquesta voluntat perquè els seus 
pares no saben, ni volen, fer de pares.   

Per a què tenir més fills? Per engreixar els desigs repulsius de depredadors de criatures, com el botxí 
de sa germana? Zain es rebel·la contra la degradació humana, tot el llast familiar, perquè es una 
criatura mentalment forta, certament molt fort tot i ser vulnerable, i no es conforma amb el paper 
assignat a la vida per la seva família i la societat; albira canvis, justícia i reclama el lloc en el món que 
com a persona li pertany.  

Sara Fernández-Puerto 

 

 

EL RACÓ DEL TEATRE 

“La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht”  
Teatre Nacional de Catalunya(2019)  

 
Per Sara Fernández-Puerto 

   

 

Aquesta obra fou escenificada al Teatre Nacional de Catalunya en primera sessió el 31 de gener del 
2019, sobre el text del dramaturg alemany; amb traducció de Feliu Formosa i sota la direcció d’Oriol 
Broggi i l direcció artística de Xavier Albertí. 

 
Autoría: Bertolt Brecht 
Dirección y escenografia: Oriol Broggi y Joan Miquel Artigues 
Traducción: Feliu Formosa 
Actores: Míriam Alamany, Joan Carreras, Màrcia Cisteró, Jordi Figueras, Toni Gomila, Mercè Pons, Albert Prat, Clara de 
Ramon, Marc Rius, Xavier Ruano, Clara Segura y Ramon Vila. Músics: Joan Garriga, Rambo (Francisco Batista), Marià 
Roch y Madjid Fahem. 
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Escenografía: Oriol Broggi i Josep Iglesias 
Musica: Joan Garriga 
Iluminació: Pep Barcons 
Sonido: Damien Bazin 
Vestuario: Clara Segura, Anita Ribera i Georgina Viñolo 
Caracterización: Helena Henoy y Marta Ferrer 
Escenografía: Arts-Cenics, SL y Josep Iglesias 

 

Eugen Berthold Friedrich Brecht nasqué a Augsburg el 10 de febrer de 1988 i morí a Berlín el 14 
d’agost de 1956. Fou un dels dramaturgs més influent del segle XX en el teatre i en la poesia. Se’l 
considera el creador dels denominats “teatre èpic” i “teatre dialèctic”. 

De molt jove, Brecht criticà l’eufòria de la 1º guerra europea, considerant que “morir per la pàtria” 
era una creença sostinguda por molta gent producte de la propaganda. 

Després d’iniciar els estudis de medecina, l’any 1917, els tingué que abandonar a causa de la guerra. 
Traslladat a la contienda, exercirà com a metge en un hospital militar d’Ausburg. Al final de la guerra, 
al 1918, escriu la seva primera obra teatral, Baal, a la que seguirà poc temps després, implantada la 
República de Weimar, la publicació de la seva obra mestra, “L’òpera dels tres centaus”, en la que 
critica l’ordre burgès, que ell caracteritza com una societat corrupta, plena de delinqüents i vividors, 
prostitutes -un figura central en “La bona persona de Sezuan”-, i captaires. 

Brecht treballà a Berlín fins al 1933, any en el que Hitler es fa amb el poder. De fet, al gener d’aquell 
any, la representació de “La presa de mesures” fou interrompuda per la policia.  Pocs dies després 
Brecht partí amb la seva família a l’exili i algunes de les seves obres foren cremades públicament. 

Com a dramaturg, sempre pretengué conscienciar l’espectador, fent que prengués distancia. Ell 
pensava, com uns altres grans dramaturgs del segle XX: Samuel Bekett i Vaclav Havel, als qui influí93, 
que amb el teatre era possible canviar l’enfocament acomodatici del públic; alhora que era conscient 
que l’escena teatral, com el cinema o la ràdio, medis de masses incipient al segle XX,  exercia una 
gran capacitat de divulgació.  

En el seu exili de Suècia, cap finals dels anys 30, escriu La vida de Galileu (una versió particular de 
l’actitud del científic davant la Inquisició),  Mare coratge i els seus fills (crítica ferotge a la insensibilitat 
que en treu profit de la guerra) i La bona persona de Sezuan, obra que sintetitza el seu desencís per 
la condició humana, la nova barbàrie del capitalisme i el seu escepticisme sobre la postulació de la 
divinitat. 

Després d’un curt periple pels Estats Units –assentant-se a Califòrnia i provant fortuna com a autor i 
guionista per a Hollywood, que no quallà per les seves idees, que no foren benvingudes pel poder 
polític, marxà altra vegada a Suïssa i posteriorment a l’Alemanya Oriental, instal·lant-se a Berlín l’any 
1948, d’on ja no es mourà. I fou a Berlín on moria en circumstàncies fosques -hi ha sospites que la 
seva malaltia coronària fou “accelerada” pel règim-, per la constatació que hauria volgut denunciar 
un alt dirigent de la Seguretat de l’Estat per corrupció.  

 

 

 

                                                           
93 Llorca, A., Vaclav Havel, (cap. III, sobre el seu teatre), Kadmos, Salamanca, 2015. 
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1. Breu referència al contingut de l’obra 

La bona persona de Sezuan fou escrita a l’exili de Suècia l’any 1940. Descriu l’actitud atípica de Xen 
Te, una dona prostituta que malviu a la ciutat xinesa de Sezuan marcada per la mateixa misèria que 
suporta la majoria de la població. En un esforç d’imaginació de Brecht, XenTe es caracteritza per la 
seva bona disposició a ajudar els qui tenen necessitats més grosses que ella.  

En aquest marc, la dinàmica que esdevé resulta tant dura com decebedora: tres déus s’acosten a la 
ciutat a la cerca d’una bona persona, i resten satisfets en trobar Xen Te, que els acull a casa seva –tot 
i no tenir gaire lloc-. En restar complaguts pel que busquen –un bona persona-, decideixen premiar 
la dona amb diners a canvi que visqui amb bondat la resta de la seva vida. En disposar dels diners, 
Xen Te adquireix un estanc de tabac, abandonant la prostitució. 

Però vet aquí que la seva bona fe serà malbaratada per l’actitud depredadora dels seus conciutadans 
–alguns molt pobres, d’altres no tant, tots dropos-, que, en saber que té diners se n’aprofitaran sense 
vergonya; fins el punt que la “solució” que troba Xen Te és inventar-se un alter ego: un suposat cosí, 
despietat i poc compassiu que actuarà com la seva antítesi i que representa tot el que ella no 
comparteix, però que serà “efectiu” per mantenir a ratlla aquell allau d’ incívics als que ella no sap 
fer front directament per la seva innata pietat.   

Què pretenia Brecht expressar amb aquesta obra? La pregunta és fàcil de fer però no tant fàcil de 
respondre: hom ha dit que posa en relleu que la moral pedagogista fracassa, que Brecht posa a prova 
la bondat humana en un món que no li permet aixecar el cap, que l’astúcia es fa imprescindible, tot i 
voler actuar amb honradesa... Esteve Miralles afirma94 que Brecht no se’n surt d’un suposat objectiu 
alliçonador i “això és bonic”, afegeix. La prova que no sap cap a on caminar rau en la fi de l’obra, on 
l’autor ha d’engiponar un Epíleg versificat per disculpar-se’n:  
 

“Ara, públic amable, no quedis descontent. 
Sabem que aquest final no és gaire convincent.    
La llegenda daurada que teníem davant  
S’ha tornat dolorosa entre les nostres mans. 
I nosaltres mateixos hem quedat decebuts, 
Sense trobar resposta, quan el teló ha caigut”. 
 

Cada espectador, doncs, haurà de fer-ne la seva lectura; ja que el final resta obert a la interpretació. 
 

2. Consideracions sobre l’escenificació de La bona persona de Sezuan (Der gute Mensch von 
Sezuan) 

Quina anàlisi, aleshores, propícia l’obra sobre la condició humana i la societat en la que li pertoca 
viure? 

Per començar, sembla indiscutible que Brecht fa palès que la bondat humana no és quelcom segur i 
definitiu; sinó paradoxal. És a dir, està barrejada amb malícia, càlculs, impotències, estereotips que 
els altres ens reforcen... La bondat no és pas monolítica o inalterable; tot depèn d’allò a què ens 
“obliguen” els altres... I aquí es genera el contrast que Brecht usa per fer-ho entreveure: els tres déus 
que desitgen comprovar si hi ha alguna persona a la ciutat ignoren que això és difícil i dolorós 

                                                           
94 Pròleg a l’edició expressa per al Teatre Nacional de Catalunya: “La Bona persona de Sezuan”, trad, de Feliu Formosa, 

Arola Editors, Barcelona, 2018, pàgs. 7-19. 



 

 

CALIDOSCOPI: ESTIU 2019 

37 

d’aconseguir, i que possiblement, la persona que sigui “bona”, probablement amagarà coses no tant 
bones. 

En efecte, Xan Te, en veure’s desbordada pels abusos dels qui se’n volen aprofitar, algunes de les 
quals són persones socialment “honorables”, no sap fer altra cosa que posar en marxa “l’alter ego”; 
que és més “alter” que “ego”: fa veure que té un cosí –que serà ella mateixa disfressada-  amb poques 
consideracions amb la gent i que tirarà pel dret, a fi que el negoci de la tenda de tabac no s’ensorri95. 

D’altra banda, Xen Te no pot oblidar que ella és una persona situada en una vida i classe social de la 
que no pot fugir; en un món que és inhòspit. No en va, Brecht fa dir a un dels  personatges en un 
moment determinat: “El món és inhabitable, cal que ho reconeguem!”, i Xan Te haurà de fer, 
literalment, “el que pugui”. L’escepticisme de l’autor, sens dubte, està aquí present: no hi ha gaire 
espai per a una societat utòpica; i en tot cas, persones com Xan Te, seran necessàries perquè el mon 
no vagi a pitjor, no degeneri més del que ja ho està. 

En tota aquesta historia, Xan Te “cau” en certs llocs comuns dels humans: s’enamora d’un bergant, i 
aviat s’adona que no l’estima, sinó que vol treure’n profit... Però ella fa veure que això no ho té 
present, arribant a dir que “No vull pensar si faig el bé. No vull saber si m’estima”. Per tant, Brecht 
opta per acceptar l’autoengany de la condició humana enfront de la indecència. I la fortalesa i 
protecció de “les mares” vers el seus fills, inclús cometent ultratges o desobeint la ètica. 

 I els déus, per la seva banda, semblen tenir percepcions allunyades del que realment succeeix als 
humans, i infantilment creuen que Xan Te se’n sortirà, apel·lant només a la suposada bondat de la 
prostituta, sobre la base que alguna confiança tramet la seva actitud abnegada.  

Al final de l’obra, Xan Te es confessa als déus amb tota la contundència, en sentir-se reprovada per 
la seva “actuació” severa com a Xui Ta, i exclama en l’Escena 10: 

- Xui Ta: “Deixeu-me que us confessi la terrible veritat: jo sóc la vostra bona persona! (Es treu 
la màscara de Xui Ta i s’arrenca els vestits. apareix Xan Te). 

- Xan Te: Si, sóc jo. Xui Ta i Xan Te, sóc l’un i l’altra alhora; l’ordre que em vau donar de ser 
bona i continuar vivint, com un llamp, em va partir en dues meitats. Jo no sé com va anar: ser 
bo amb els altres i alhora amb  mi mateixa era impossible. Ajudar-me a mi i als altres m’era 
massa costós. Ah!, què difícil és el vostre món! Massa misèria i desesperació! 

Si allargues la mà al pobre, ell te l’arrenca! Si ajudes al perdut, et perds tu mateix! Perquè, qui 
podrà resistir-se gaire temps ser dolent, si veu morir qui no es pot dur a la boca un tros de 
carn?... 

Alguna cosa falsa hi ha d’haver en el vostre món.  Per què la maldat és recompensada? Per 
què als bons els esperen el càstigs més cruels?...Condemneu-me: tot el mal que he fet, l’he 
fet per donar ajuda als meus veïns, per estimar el meu estimat i per salvar el meu fill de la 
necessitat”. 

I la reconvenció dels déus és inflexible: han trobat una bona persona, malgrat tot, i no pensen buscar-
ne una altra, en part per impotència i en part per cansament i desídia. De manera que a la confessió 
de la “necessitat” del “cosí” per poder suportar les envestides dels miserables i mesquins, es 

                                                           
95 Com encertadament ha interpretat Esteve Miralles, la contraposició CaixaBank/Fundació bancària La Caixa explica 

resumidament el plantejament que adopta Xan Te: una contraposició entre la ferocitat dels afanys depredadors 

crematístics i “l’anima” social que hi batega.   
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acceptada, per que la bondat requereix, sovint -com a molt una vegada a la setmana-, que aparegui 
“la destral” en els seus afers.  

Així, els “conceptes clau” que ens planteja l’obra són fonamentalment els següents:  

- La bondat, que no en té res de fixa i segura, pot esdevenir fugissera i dialècticament 
desenvolupada en Xen Te, que tot i la seva bondat, no està exempta d’astúcia ni de la 
capacitat de controlar els qui volen aprofitar-se’n. Una actitud que justificaria un mestre 
moralista: “és la recta intenció de Xan Té el que compta”. 
 

- Els tres déus, que tal con venen, marxen: inflexibles, ficticis, irresponsables, fugissers,... 
conformats en la parcel·la de bondat que vessa Xan Te, i en la que les seves malifetes es 
manifesten només com “ombres sobre la llum resplendent”. Desvinculats del humans, els 
abandonen a la seva sort.  
 

- La classe social dels precaris, de la que la Xan Te no pot -i no vol- desempallegar-se, accepten 
llur situació i, lluny de rebel·lar-se contra ella i col·laborar per millorar el món, cercant 
alternatives honorables, es mosseguen entre ells, lluitant per la carronya.  
 

- La virtut, aquesta qualitat a la que aspira Xan Te per sentir-se mes feliç i realitzada, o la 
generositat del matrimoni veí que l’ajuda amb els seus estalvis, son escarnides 
sistemàticament pels seus conciutadans, incloent la pròpia Xan Te, en la satisfacció de 
l’egoisme o la consecució dels interessos propis. 
 
  
Una reflexió de caràcter personalista al voltant de l’obra 
 

Sóc una persona bona? Puc ésser una bona persona? Em deixen ser una bona persona? Són aquestes 
preguntes que probablement ens hem fet més d’una vegada, i que inevitablement convergeixen en 
un espai on la vida es compartida en societat.  

Puc considerar-me bona persona si al meu voltant observo només –és a dir, no hi intervinc- injustícies 
habituals? Resulta, doncs, que la bondat es presenta com una tasca relacional i que es mesura en el 
que li passi a l’altre, m’ho miri... o no. 

Les reflexions que ens destapa Brecht no sembla que ens avoquin a quelcom diferent que estigui per 
damunt de les relacions socials: la bondat significa saber respectar els altres -a la fi, saber “per-donar” 
els altres, en llenguatge cristià-, procurar que l’altre sigui feliç, que rebi el millor de mi... ,i jo també 
m’hi sentit feliç en aquesta consecució.  

Les respostes a les demandes, a les preguntes que ens podem fer al llarg de l’obra ens parlen de 
veure o no Xan Té actuar com a una bona persona en una comunitat. No hi ha dubtes que ella actua 
en aquest sentit. I és que Brecht ho té molt present: som capaços, en tenim ganes, ens hi esforcem 
en fer el bé als altres? Hi ha altres personatges de l’obra que s’ho fan venir bé perquè conflueixi el 
“Bé” amb el “seu Bé”: Sun, l’aviador del que s’enamora Xan Te i resulta ser un vividor al que poc li 
importa ella, la propietària de la tenda que regenta, la “pseudo-família” que la refusava en la 
pobresa,..... o Xu Fu, el pretenent adinerat que usa els diners per comprar la honorabilitat que li 
manca a través de l’acceptació de la Xan Te. 
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En tot cas, l’objectiu de fer el bé als altres i sentir-se feliç resulta ser la qüestió central de l’obra. I, tal 
com indicàvem més amunt, el dramaturg resolt el problema amb el vell recurs de fer néixer, dins de 
Xan Té, el cosí insensible i malparit que l’allunya la mala gent. I malparada la bondat de Xan Té, es 
concatenen, per delegació de les decisions en l’inventat cosí, algunes de les conseqüències més 
lletges que acompanyen al capitalisme depredador: “que ningú no m’enredi”, “deixem-nos de 
miraments o compensacions”, “fem triomfar els nostres interessos”... i, paradoxalment, sota aquesta 
concepció individualista de la vida, el cosí es no solament respectat, sinó admirat per la caterva 
d´estafadors de la bondadosa Xan Té, a la que deprecien per “bleda”, tot i invocar-la quan el cosí els 
maltracta. I no dubten en participar de les males pràctiques laborals de Xui Ta a canvi d’engrunes de 
favor, tot i denunciant-se mútuament, com fa l’aspirant a cunyat. Conviure sota l’aixopluc de qui te 
poder, denota intel·ligència per a les ment més vinculades a la hipocresia.   

 

Actitud com aquestes ja les havia tingut present Vladimir Jankélevitch –que era jueu- en les situacions 
dantesques dels camps d’extermini nazis: amb els botxins sense escrúpols no es pot parlar de 
persones bones, perquè no s’hi pot acordar res amb ells.  

Epíleg 

Arribat a la fi de l’obra, Brecht desconcerta l’espectador en el paràgraf darrer de l’Epíleg, mitjançant 
un actor que apareix davant de la cortina i amb to de disculpa s’adreça al públic:  

“Quina és la solució? No n’hem trobat ni una, ni pagant-la amb diners,  

Hi ha d’haver uns altres homes, o un món diferent?  

O potser uns altres deus? O cap?  

Només puc dir que estem desconcertats, i no ho dic perquè sí. Un embull com aquest només 
té una sortida: que vosaltres mateixos rumieu de seguida com podem ajuda una persona bona 
perquè dugui a bon fi les seves obres bones. Busca, públic amable, un final tu mateix. Hi ha 
d’haver un bon final! Hi ha de ser, hi ha de ser!”. 

De manera que la concreció de la conclusió de Brecht és, certament, desconcertant, però congruent 
alhora: que cadascú adopti en la seva vida la decisió que millor li acomodi. Potser perquè pretendre 
dotar de un final feliç a l’obra seria equivalent a procurar crear una estructura del món caramel·litzat, 
on els homes i les dones esdevenen innocents ja que apel·len a l’ intervenció última dels Deus.  O 
pecar de certa puerilitat, des de la qual els serà fàcil queixar-se quan les coses no van com fora 
desitjable, però sense implicar-se en actuar per transformar-les.        

 

A los hombres futuros 
 

“Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras 
debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de 
país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia 
y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura 
la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que 
queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando 
lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia” 

                                                                                                         Bertolt Brecht 
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PAUL LUDWIG LANDSBERG 

 Homenatge al filòsof alemany en el 75 aniversari de la seva mort  
 

Per Albert Llorca 

Qui fou Paul Ludwig Landsberg?  

Paul Ludwig Landsberg (1901-1944) fou un filòsof personalista alemany, cabdal, de notable influència 
sobre el personalisme francès d’Emmanuel Mounier, amb qui travà profunda amistat, col·laborant 
amb  la Revista Esprit. 

  

Cal tenir present que com a bon personalista, fou sensible a l’ambient convuls i despietat que dominà 
Alemanya -i de retruc, Europa- a finals dels anys vint i durant tota la dècada dels anys trenta. 

També cal recordar les reflexions i valoracions testimonials de persones il·lustres contemporànies al 
pensador -cas de Lacroix, de Xirau, de Serra Hunter i dels alumnes que tingué a la Universitat de 
Barcelona el curs 34/35-, que varen conviure en diferents parèntesis de la seva vida i sempre en 
períodes “foscos”, a França i a Catalunya.  

En el Prefaci a la publicació de “El problema moral del suïcidi”, de l’any 1946 a Éditions du Seuil96, 
Jean Lacroix  fa un breu repàs de la biografia de Paul Ludwig Landsberg, on hi destaca el marc social 
dels anys trenta i l’actitud crítica del pensador alemany davant el nazisme, fins que l’any 1933 –any 
de l’arribada a la cancelleria de Hitler-, fent-se la situació insostenible, sortí d’Alemanya, i passant 
breument per França, arribà a Barcelona el març del  1934 per impartir uns cursos, convidat per 
Joaquim Xirau, que era en aquell moment el cap del Seminari de Filosofia de la Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat de Barcelona.  

En esdevenir la guerra civil espanyola, l’any 1936, Landsberg, que llavors es trobava a Santander fent 
classes, decidí tornar a París, acollit pels personalistes francesos; fins que l’any 1940 començà un llarg 
i penós pelegrinatge per França fins arribar a la denominada “zona lliure”, romanent amagat un 
temps a casa de Jean Lacroix, a Lyon. A la fi, decidí marxar cap a la ciutat francesa de Pau, on fou 

                                                           
96 De la qual hi ha traducció catalana de 1966 a Ediciones Ariel (veure bibliografia), amb  el pròleg de Jordi Maragall.  
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detingut per la Gestapo l’any 1943, acusat de ser membre de la Resistència. Deportat a Berlín, al 
camp de concentració de Oranienburg hi morí el 2 d’abril de 1944.  

El  que destaca Lacroix del tracte que mantingué amb Landsberg en aquesta època tan crispada97, és 
la determinació del filòsof alemany a suïcidar-se abans de ser detingut per la Gestapo; doncs pocs 
com ell coneixien de primera mà els procediments que la policia política utilitzava amb els detinguts. 
Per això, diu Lacroix que Landsberg sempre duia al damunt un verí per si era detingut; però que, a la 
fi, no usà, per que entenia que calia enfrontar-se amb empenta al destí. 

D’altra banda, Landsberg, considerava l’esdeveniment una font original de reflexió; i a través d’ell és 
la sensibilitat la que testimonia la nostra presència en el món. Així, per Landsberg la filosofia era 
alhora un esforç de lucidesa i de coratge moral.  

L’experiència de la mort i del suïcidi segons Landsberg98.                  

Aquesta representativa referència als dos sentiments emblemàtics en la vida Landsberg és un reflex 
de la profunditat que el filòsof aporta als dubtes vitals que patí, com hem indicat.    

En la perspectiva acadèmica, Landsberg entén per filosofia la transformació de l’esdeveniment en 
experiència, una concepció pràctica de la vida i una exteriorització de la vida humana. 

Què és, llavors, l’essència humana?99 És el fet de fer-se home realment, qüestió que és aprofundida 
en el moment que es desenvolupi en la seva existència el sentiment amorós: perquè l’autèntica 
antropologia que comprèn la comprensió de l’home en Landsberg passa per l’experiència de la mort, 
entesa com l’experiència de la pèrdua de l’altre. I aquesta experiència interior dramàtica remou les 
fibres de l’ésser humà, fent emergit la persona de cadascú, com allò que, en sentir-se amenaçat per 
la mort, accedeix a l’afirmació de la vida invulnerable, del compromís històric i, a la fi, de la tasca 
humanitzadora. Heus aquí una síntesi del seu projecte filosòfic. 

En el preàmbul de “L’assaig sobre l’experiència de la mort” (1937, ja adverteix Landsberg que aquest 
tema és inesgotable i misteriós, afectant la vida humana. 

I el cert és que Landsberg es pregunta si la pregunta per la mort és una qüestió d’existència personal, 
i la resposta que es dóna a si mateix és que sí; perquè pensa que l’experiència de la mort sorgeix per 
l’experiència de la mort de l’altre; i en aquest sentit, posa en dubte l’expressió “mort natural”, ja que 
la mort sempre es presenta com a una possibilitat en qualsevol moment, involucrant l’altre: no en va 
en la mort de l’altre es presenta la “presència del que és absent”100, ultrapassant, doncs, el fet 
biològic101. 

                                                           
97 Landsberg, P.L., Les problemas du personalisme, obra recopiladora de Landsberg, publicada per primera vegada per 

Jean Lacroix l’any 1952; i que fou  traduïda per Carlos Díaz en castellà i publicada l’any2006 ( recollint  11 articles de 

Landsberg publicats a la Revista Esprit en la dècada dels anys 30). 

  
98 Ambdues qüestions foren tractades per ell, respectivament, a  “L’assaig sobre l’experiència de la mort” (1937) i a “El 

problema mora del suïcidi” (1942), inclosos ambdós estudis a Reflexions sobre el suïcidi i la mort , en versió catalana de 

1966, prologada per Jordi Maragall:, Barcelona: 1966, Ed. Ariel, S.A..  
99 Qüestió que tracta en el seu llibre Introducció a la Antropologia Filosòfica (1934). 
100 O.c. p. 83. 
101 Ibídem. 
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Segons Landsberg, la fe en la supervivència -ell és catòlic creient i té clar que Crist promet un 
renaixement de vida per damunt de la mort-, el que indica no és tant l’anihilament de la persona 
morta com la seva absència... que és present; de manera que l’absència de l’altre propicia la fe en la 
supervivència de la persona morta i de nosaltres mateixos102. Cal dir que la distància del “on” de 
Martin Heidegger és clara; la filosofia del qual, afirmarà Landsberg, es aliena a l’amor, a la fe i a 
l’esperança103.   

En breus paraules finals, Landsberg farà una comparació pedagògica, per la qual, de la mateixa 
manera que suposem que en la primavera els arbres no produirien  fulles sense impuls, “sabem que 
l’home, en tant que persona espiritual no pot existir ni un sol instant sense l’esperança”104. 

Pel que fa a El problema moral del suïcidi, un estudi de Landsberg de 1942  que, com dèiem,  Jean 
Lacroix publicà a Esprit l’any 1946, i que posteriorment  al 1966 seria publicat en català, expressa el 
seu patiment i dubtes sobre la necessitat de viure en les circumstàncies difícils en què es trobà entre 
1933 i 1942; fent una reflexió sobre la veritat del suïcidi i les aportacions que els filòsofs grecs i 
cristians fan sobre ell.  

A la fi, Landsberg considera el suïcidi com una temptació per a tot ésser humà. I en contra de la versió 
“superficial” del suïcidi (aquella que ell qualifica d’estúpida i aburgesada), es pregunta per què tenim, 
a vegades, aquesta temptació. I es contesta a sí mateix que hi ha quelcom més profund a aquesta 
versió del suïcidi: que som lliures. 

Per tant, segons això, el suïcidi surt de la decisió lliure interior, que no admet viure dominada per la 
necessitat105. Tal vegada es podria afirmar que avui vivim sota la “inèrcia” superficial de viure sense 
saber per a què, potser  sota una pressió de ”necessitat de viure estranya” que impedeix entomar la 
situació de la vida i, per tant, de ser lliures: es a això al que Landsberg es refereix quan qualifica com 
a “covardia” i/o “estúpida” a la manera de condemnar qualsevol suïcidi. En tot cas, la vida és valuosa 
senzillament perquè és donada per Déu, no per si mateixa. Per això, si bé Landsberg considera 
raonable el rebuig del suïcidi per part del cristianisme; també considera que mai no es pot 
culpabilitzar el suïcida.  

A la fi, acaba afirmant Landsberg que el suïcidi és un infantilisme, perquè és un sentiment de 
impotència en la vida que tenim. I des de la perspectiva cristiana adoptada per Landsberg, sempre 
trobem arguments en contra d’ell: o bé patim un esverament momentani i/o ens penedim del que 
acabem de fer (intentar suïcidar-nos).   

Perspectiva personalista de P.L. Landsberg    

En les seves “Reflexiones sobre el compromiso personal” (1937), Landsberg afirma que l’existència 
humana està implicada en un destí col·lectiu: la vida té sentit en pertànyer a la història d’una 
col·lectivitat. I això comporta comprometre’s i responsabilitzar-se de la situació; o com ell dirà, “fer-
se càrrec” de la situació que esdevingui, a partir de la decisió que hom emprengui.  

Aquesta consideració anterior posa en relleu que no podem reduir la nostra llibertat a un simple ideal 
individual, més o menys “perfecte”; perquè tota decisió que adoptem es dóna en favor d’una causa 

                                                           
102 O.c. p. 92. 
103 Ibídem. 
104 O.c. p. 107. 
105 O.c. p.46. 
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imperfecta.106 Com afirmarà el seu amic Emmnuel Mounier posteriorment, la impuresa és sempre 
present en qualsevol situació, simplement pel fet que la sang i el fang van sovint junts. 

Però Landsberg serà prudent en les seves reflexions; en el sentit que creu que mai una fidelitat a una 
causa no ha de ser reduïble a mer fanatisme107. Aquest enfocament, compartit per Mounier, com 
dèiem, permetrà a aquest fer la distinció entre compromís i allistament108; distinció que ja Landsberg 
insinua mitjançant la seva expressió de “reclutament cec”: “Importa sobre todo defender el acto del 
compromiso... y distinguirlo al mismo tiempo de un reclutamiento sin espíritu ni conciencia”109. I en 
tant que el compromís és un acte lliure, “tradueix una decisió de la persona que pren consciència de 
la seva responsabilitat com a persona..; L’allistament és el seu contrari: l’abdicació de la persona, la 
seva traïció, l’allistament del “deixar-se portar per un moviment poderós”110.  

Per aquest motiu, Landsberg afegeix que la neutralitat intel·lectual –o intel·lectualisme “pur”- és un 
gran error i esdevé el contrari del pensament compromès, afirmant amb contundència, perquè el 
tema ho requereix, que aquest intel·lectualisme purista és el gran adversari de tots els moviments 
de joventut d’Europa111.  

Les conclusions de Landsberg reverteixen en que el coneixement autèntic no pot sortir d’una 
intel·ligència aïllada; si no d’un coneixement històric i necessàriament moral; per això, al seu parer, 
caldrà substituir la teoria intel·lectualista del coneixement per una teoria personalista del 
coneixement112.  

Les implicacions que es deriven d’aquestes conviccions de Landsberg orienten sobre d’altres aspectes 
que el pensador alemany té present, com ho són la relació entre la llibertat i la fidelitat, l’estructura 
axiològica dels fets històrics, o l’educació i la capacitat de responsabilitat de la que ha de dotar-se la 
persona. 

Queda clar, doncs, que segons Landsberg, la voluntat i l’esforç personal es co-impliquen en la lluita 
per la transformació real del món, en una situació que sempre ofereix resistències113. A l’acció li 
correspon l’esforç físic durable amb dues grans manifestacions: el treball humà i l’amor. 

I què dir de la inserció de l’acció en la comunitat o “cos col·lectiu”? Landsberg està convençut que 
només sota una doctrina de la persona humana es pot obtenir una noció justa de l’acció humana114. 
I si parlem de justícia, parlem d’accions en el món, en un temps viscut compartit, perquè “el yo 
pertenece siempre a una comunidad corporalmente existente”115. I fent un exercici de “tocar de peus 
a terra”, sense idealismes enganyosos, Landsberg afegeix amb lucidesa: “Tampoco la comunidad 
carece nunca de base corporal. Los cuerpos humanos han nacido de otros cuerpos humanos, se 
alimentan por la colaboración de varios, participan de parentescos corporales, buscando vínculos con 

                                                           
106 Ibídem. 
107 Landsberg, o.c. p. 25. 
108 Mounier, E., El personalisme (trad. cat.). Salamanca: 2008, Fundación Emmanuel Mounier.  p. 131.   
109 Landsberg, P.L., O.c. p. 25. 
110 O.c. p. 25-26. 
111 O.c. ps. 25-26. Probablement està pensant en les revistes Esprit (dels personalistes francesos) i en Hochland (de la 

resistència alemanya contr el hitlerisme, a Munich). 
112 O.c. p. 29. 

 
113 O.c. p. 78. 
114 O.c. p. 81. 
115 O.c. p. 82. En un cert paral·lelisme, afirmava Mounier que “el nosaltres acompanya el  jo”.  
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otros cuerpos humanos. Al nacionalismo racista se opone la unidad del camino humano y no un 
carácter puramente espiritual de la comunidad”116. 

Tot seguit, Landsberg fa referència explícita als governs feixistes de l’època, als quals -estem al 1938- 
hom volia “controlar” amb pactes no recolzats per forces defensives eficaces; cosa que, com és sabut, 
no va succeir. La realitat requereix, aleshores, que no se li doni l’esquena; cosa que no es va fer 
aleshores, com avui sabem sobradament; pel fet que, al dir de Landsberg, els homes no volen adonar-
se de les transformacions del món històric i adopten el paper de mers “espectadors” sense 
responsabilitat. Tot això conduí al desastre, tal i com el filòsof alemany advertí l’octubre de 1938117. 
I és que l’home ha de fer honor a la seva capacitat d’actuació, segons les possibilitats que ofereix la 
realitat històrica, que, com Landsberg afirmarà, no ens dóna pausa118.    

Esbós Bibliogràfic:  Algunes obres rellevants  de Paul Ludwig Landsberg  
 
Wesen und Bedeutung der platonischenAkademie (1923), amb trad. castellana ((La esencia y el 
significado de la Academia platónica). Madrid: 1926, Revista de Occidente.  
 Einführung in die philosophische Anthropologie (Introducción a la Antropología Filosófica). Frankfurt: 
1934. 
La concepción de la persona (Ensayo en Esprit, 1934) 
Los problemas del personalismo .És un llibre -traducció castellana- de la recopilació original francesa 
feta per Jean Lacroix sobre 11 estudis publicats a Esprit entre 1934 i 1939. Madrid: 1986, Fundación 
Emmanuel Mounier, Revista Persona nº 17. 
El problema moral del suïcidi i Assaig sobre l’experiència de la mort (edició catalana conjunta de Le 
problème moral du suicide [1942] i de Essai sur l’expérience de la mort [1937], respectivament). 
Barcelona: 1966, Ed. Ariel. Hi ha traducció castellana de El problema moral del suicidio a Caparrós, 
Madrid: 1995.   
La filosofía de San Agustín (1944) i Maquiavelo, un estudio (1944). 
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Llorca, A.: “Els filòsofs i llurs món: una estratègia didàctica al servei de la persona”, treball inscrit al 
Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya). Registre General de la Propietat Intel·lectual (Llei 
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de 14-02-2018. 
Maragall, J.: “Pròleg” a l’edició catalana conjunta de Le problème moral du suicide i de Essai sur 
l’expérience de la mort: “Paul Luwig Landsberg: vida, obra i mort”, Barcelona, 1966, Ed. Ariel (pp. 9-
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Ricoeur, P. : “l’Essai sur l’expérience de la mort” (1937), a Lectures 2, Paris: Seul, 1992 
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116 Ibídem. 
117 o.c. pp. 86-87. 
118 Ibídem. 
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ACTIVITATS REALITZADES PER L’ INSTITUT EMMANUEL MOUNIER DE 
CATALUNYA (IEMC)  

 

 

Activitats de les Aules Mounier (Curs 2018/2019)   

Tema general: “Veritat i post-veritat: incertesa en el món postmodern”  

En la tardor de 2018 es varen desenvolupar dues sessions: “Introducció al subjecte convocat” (Tura 

Pedemonte, 27-09-2018) i “Decepció i riscos del sentit de veritat en el món actual” (Albert Llorca, 

25-10-2018). 

La síntesi de la ponència de Bonaventura Pedemonte va ser publicada a l’anterior número de 

Calidoscopi. Pot ser consultada al nª 43 de la revista.  

 

 

Ponència: “Decepció i riscos del sentit de veritat en el món actual”  

Per Albert Llorca Arimany 

Síntesi de la ponència 

Prolegòmens: 

Partint de la incertesa cultural actual, que constata la filosofia en el seu transitar, i en el xoc 
veritat/post-veritat, L’objectiu general de la ponència és  ocupar-me de les dificultats que cal vèncer 
per assolir la veritat; de manera que el propòsit de la xerrada és prescriptiu. 

Aclariment de conceptes 

Per començar, sembla adient l’aclariment dels tres conceptes bàsics involucrats en aquesta xerrada: 
veritat, post-veritat i postmodernitat , i que són, al meu parer, tres conceptes inter-penetrats. 

Modernitat i postmodernitat 

És de suposar que la modernitat, que a Europa sorgeix al voltant del s segles XV-XVI, constitueix l’inici 
del despertar de la raó autònoma, concretada en les conviccions sobre els drets humans, el 
descobriment de la nova ciència i la pretensió d’historialitzar l’estat modern en la línia interpretativa 
del progrés.   
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Pel que fa a la postmodernitat, les aportacions  van en la direcció de ressaltar que el seu origen se 
situa en una  transformació o “evolució” dels valors esmentats, incorporant les emocions, l’oci i la 
diversitat, com a contrapunt de la raó, el treball i la unitat.  

En contrast amb els moderns, els “postmoderns” s’inicien, com dirà recentment Gianni Vattimo,  
quan, més enllà de considerar la postmodernitat una mera “moda”,  la societat en la que vivim es 
presenta com “una sociedad de la comunicación generalitzada: la sociedad de los mass media”. Per 
afegir més avall, que parlem de postmodernitat quan considerem que algun dels aspectes essencials 
de la modernitat ha finiquitat. 

Contrast entre veritat i post-veritat 

Es important el contrast de “veritat” amb la noció de “post-veritat”. Per endinsar-nos en el tema 
avançarem una mena de definició provisional: entendrem la veritat com “un impuls o intuïció copsat 
anticipadament (no de retruc des de l’experiència, sigui quin sigui la manera com se l’entengui) en la 
presencialitat del que som –som un “si mateix” auto-afectat o “cadascú personal” que sent la seva 
“passivitat” inherent, en el món i davant dels altres”119. 

Aquesta proposta de definició se situa fora de l’univers mental  de la post-veritat; de manera que, 
seguint la nostra anterior definició,  composem el següent esquema: 

 
La Veritat és ......................................................  Pel que fa a la Post-veritat: 

Impuls anticipat ................................................. aquest no li preocupa gens i no mereix fer cap 

esforç de comprensió ni d’argumentació 

en la presència del “si mateix” ........................... el que sent el subjecte és un destorb: és més  

còmode adotzenar-se als requeriments de la 

moda i de la imatge publicitària  

i en relacions d’  “alteritat” ................................ l’altre importa molt poc, és una mera            

“oportunitat de negoci”, que creix en l’activació 

de les xarxes socials, com a succedani 

poderosíssim 

 

A primera vista, què en treiem d’aquesta contraposició? a grans trets, dues idees: 

- Que és més fàcil consensuar què vol dir “post-veritat” que no pas “veritat”, afirmació que 
intentaré justificar tot seguit. 

- Que parlar de la “veritat” és, per aquest ordre, una decepció i un risc, donada la complexitat 
que envolta aquest concepte. 

                                                           
119 Aquesta definició està en consonància amb la que vaig donar de la “Filosofia” en el tríptic del Liceu Maragall dedicat 

al 30 aniversari de la fundació de la institució. 
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1. Què planteja la post-veritat? Com ho fa?  

Primer de tot, caldrà afirmar que la post-veritat elegeix “un” determinat sentit de veritat; és a dir, ho 
fa des de l’horitzó d’estil de vida que practica i no pas intel·lectualment davant dels problemes que 
es plantegin. En aquest sentit, pensadors actuals com Zigmunt Bauman, (la inhumanitat de la massiva 
“connexió” a les xarxes ho abasta tot), Layotard (el llenguatge és un mer “joc” establert per consens 
i sense subjecte metafísic), Darrida (la filosofia és una “metàfora” o  manera de presentar  “mons” 
possibles) o Jameson (en no haver subjecte metafísic, tot és un joc d’interessos socioeconòmics) han 
fet llurs aportacions.  

Conseqüentment, alguns trets de la post-veritat són: 

- Dissolució de la veritat racional a mer consens. 

- Dimensió metafòrica del llenguatge. El llenguatge és una estratègia metafòrica, no pas 
l’accés a cap veritat. 

- Crítica a la noció de progrés. La història no acompanya el batec o “posada en escena” de la 
veritat: no només no anem a quelcom millor (“progrés”, en el sentit comtià); sinó que no 
sabem a on anem (no hi ha encaminament dialèctic hegeliana vers la realitat). 

En conseqüència, si debatéssim en el plànol teòric filosòfic (ja fos epistemològic o ontològic), la 
qüestió resultaria força clara, en el sentit del discutir sobre la dosi d’escepticisme teòric  de les nostres 
posicions, assumpte que ja fa segles fou resolt i avui ja no desperta interès. Recordem que Plató 
planteja enfront els sofistes la pregunta: si dubto, és que hi ha veritat; si no, per què dubto?. S. Agustí, 
i més recentment Descartes, per exemple, mantenen aquesta perspectiva.   

Però el problema és un altre; de manera que, en la versió de la post-veritat, hom platejarà 
interrogants del tipus: estic segur que el meu acte és “meu”?, puc compartir quelcom amb l’altre?, 
estic ’obligat” a actuar d’una certa manera, a banda de la meva conveniència? 

Si no hi ha veritat segura, vivim “com si” l’altre no fos de fiar, ...llavors... puc confiar-hi? Així es justifica 
amb contundència qualsevol actuació, i es fan fortes apreciacions vitals com la desesperança en la 
veritat, la comoditat de “l’allistament” a “una” veritat, i la conveniència d’aprofitar-se de la no veritat. 

2. Què ens planteja la veritat, arran les demandes de la post-veritat? a quina mena de 
decepció i a quins riscos ens aboca?  

Donat el fet que les “demandes” de la post-veritat obeeixen més a urgències socio-axiològico-
culturals que no pas a reflexions epistemològiques u ontològiques, el que la veritat pot plantejar-se 
es basa en una doble decepció que caldria conjurar: 

- La por a la veritat i l’escepticisme pràctic que aquesta arrossegarà. I així, en una llarga tradició 
que la filosofia aborda, aquella por és entesa com una actitud de infantilisme, el qual ha 
generat un enorme bagatge intel·lectual. Emmanuel Mounier, precisament, en una de les 
seves obres emblemàtiques120, posa en relleu la tesi genèrica segons la qual l’home 
contemporani pateix una por infantil que es manifesta en la seva feblesa davant de qualsevol 
entrebanc, com els riscos del progrés i del poder de la tècnica, en forma de pessimisme.  

                                                           
120 Mounier, E., La petita por del selge XX, Barcelona, 1968 [1948], Ed. 62. 
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- Una altra aportació que cal tenir present és la d’Erich Fromm, per qui la “por a la llibertat” 
depèn de la por a la veritat i la preferència pel totalitarisme, que ja ens ho deixa tot resolt i 
no hem de decidir perquè “decidim no haver de decidir”.  

L’experiència del “jugar brut” és la segon decepció. Fou en Lluís Cuéllar el qui en parla de manera 
planera. A la pregunta de per què l’home s’entossudeix en amagar la veritat davant dels altres, 
Cuéllar contestà en una tertúlia radiofònica sense embuts:  l’home “sap disfressar de vertader allò 
que és i ell mateix com a mínim sospita que és fals, a fi e poder-s’ho creure o mig creure d’una manera 
suficient per a poder obrar d’acord amb els seus interessos i egoisme. Crec que aquesta possibilitat 
de “jugar brut” és veritablement dramàtic, i que aquest drama defineix l’home en un aspecte realment 
fonamental. L’home és l’ésser que pot jugar brut amb la veritat i obrar en conseqüència”121.  Està clar 
que el nivell “d’atentivitat” a la veritat en la vida humana depèn -expressió del propi filòsof- , primer 
de tot, de l’imperatiu moral de veritat, pel qual haig d’afirmar sens dubte que “sóc de la veritat”, la 
qual cosa significa que l’haig de viure en totes les circumstàncies de la me va vida122. Aquest imperatiu 
de veritat, l’autor el fonamenta en el que ell en diu “el preguntar-atendre filosòfic”, el qual implica la 
certesa “de un yo puramente atentivo y sometido de raíz a una Verdad absoluta indudable”123. 

En síntesi, hom diria que aspirem a la veritat en la mesura que tenim la convicció o esperança que, 
mitjançant les actuacions nostres anem més enllà del que som, en “obrir” valors, orientant-los envers 
l’altre: i aquí rau la dignitat124. I afirmava Carlos Diaz que la vida humana és essencialment “elpis”, de 
manera que el és humà ha de ser més gran que l’humà: ser és “despertar” al món, i la dignitat no es 
demostra, sinó que s’espera. Per això, la dignitat reclama respecte a l’existència de cadascú; que és 
inviolable i intransferible. Si no fos així caldria preguntar-se quin sentit tindria el procés de 
“veritativitat” o “atentivitat a la veritat”. 

Pel que fa als riscos actuals de la veritat en fer front a la post-veritat, apuntem el següent:  

- És evident que els “riscos” als que s’enfronta avui la veritat són de difícil superació. Cal un 
discurs menys conceptual i més narratiu; menys unitarista i monològic i més pluralista-
dialògico-pràctic sobre la veritat. 

La nostra proposta la inscriurem dins d’una hermenèutica de la veritat que se s’enfrontarà a diferents 
vessants del nihilisme. Heus aquí les tres vessants a contemplar: 

- Primera vessant: ontològico-ètica, segons la qual, l’actitud nihilista afirmaria el caràcter 
“polièdric” de la veritat, sense possibilitat de reconducció. Es tractaria d’una hermenèutica o 
interpretació deshumanitzadora que s’acontenta amb el sense-sentit en la vida humana 
interindividual i col·lectiva. Hi ha involucrades i acceptades aquí qüestions com ara el poder 
de les mentides i llur eficàcia històrica, la praxi de la por i el control de l’estat, la impossibilitat 
o “misteri” d’accedir a la veritat utòpica, la fragilitat humana i la inutilitat de la llibertat... 

- Segona vessant: ideològica-política, per la que tot està subjecte a la falsedat o a l’amenaça 
de mentir, segons convingui.  

Hi ha implicat aquí l’abast de la mentida com “amenaça” que “pesa” sobre la hipotètica “veritat”: la 
“ideologització” com a “monstre” que converteix tota possible veritat, fins i tot els fets constatats, 

                                                           
121 Cuéllar, Ll. Comprendre la filosofia, Barcelona, 1981. Ed. Teide, p. 29.. 
122 O.c.p. 26. 
123 Cuéllar, L. El hombre y la verdad, Barcelona, 1981, Ed. Herder, p. 152 
124 Ricoeur, P. Negativitée l afirmation originaire, Histoire et Verité, Du Seuil, 1967, p. 355. 
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en meres opinions (H. Arendt); el control de la informació del que succeeix en recurs de qui té poder 
(segons afirmava Niklas Luhman, el poder es defineix com la capacitat de reduir la informació que 
rep l’altre), i la ignorància com a font de pors dels governats. 

- Tercera vessant: científico-tècnica i amb les derivacions axiològiques corresponents,  segons 
les quals, s’afirmaria que el problema de la veritat és una qüestió d’opinió, gustos o 
preferències; amb la qual cosa ningú no està obligat a argumentar res ni convèncer de res. La 
ciència amb les seves metodologies (sota el paradigma objectivista “galileà”, segons Michel 
Henry) constitueix l’última paraula, i el poder establert socio-tecno-económic, conjuminat 
amb sistemes de valors que l’enforteixen, condueixen ambdós a posicions utilitaristes.  

Epíleg: a què m’acullo? 

 Els tres riscos esmentats als què s’enfronta la qüestió de la veritat (l’escepticisme radical, 
l’utilitarisme aplicat a la mentida i el buit axiològic que implica el positivisme barroer) constitueixen 
els tres greus obstacles que una noció de veritat assenyada hauria de superar en el món actual. Com 
fer-ho? 

M’acolliré al discurs humanitzador hermenèutic del personalisme, com a enfocament plausible del 
sosteniment de la veritat; la qual cosa concretarem en l’hermenèutica reflexiva del si mateix, 
vertebrat sota la noció d’atentivitat cuelleriana com a recepció de sentit de la veritat, la concepció 
de l’atestació ricoeuriana davant la veritat concretada en el desplegament de l’alteritat que implica 
aquella, i la noció de cosmopolitisme parcial que proposà Robert Appiah per sortir-se’n del’ atzucac 
d’una suposada veritat cosmopolita inútil, i que ens sembla propera al comunitarisme pràctico-
educador de segell mounierià.  

El resultat d’aquest complex entramat és el que n’he dit el “conatus cultural” o “esforç invertit en 
conèixer i conduir la nostra singularitat personal-finita en el que té de veritat compartible i 
humanitzadora. 

Aquesta proposta nostra del “conatus cultural” o “utopia pràxica” s’ocuparà del compromís de tots 
en respectar l’altre diferent i no pas d’objectius o fins “màxims” per a tothom. Només en aquest 
condicionants del “conatus cultural” es pot fer de la veritat una  lluita –praxi- contra signes de la 
barbàrie com l’egotisme,  l’oblit forçat o malalt en lloc de la memòria anamnètica (de justícia), el 
domini del paradigma “galileà” de la ciència, ja citat, o la institucionalització de la globalització com 
a dogma del mercat. 

El “conatus cultural” comportarà, per tant, una actitud filosòfica que reflecteix una tasca 
“culturitzadora” sobre la cultura concreta en la que tota persona neix i viu125. I en aquesta mesura, 
l’entendrem, tal com firmàvem més amunt, com “l’esforç invertit en conèixer i conduir la nostra 
singularitat personal-finita en el que té de “humanitzable”; és a dir, de veritablement compartible.   

    

 

 

                                                           
125 Llorca, A. “Spinoza i nosaltres”, Calidoscopi. Revista de pensament i valors personalistes, nº 36, p. 15.  
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Reconeixement Emmanuel Mounier 2019   

Guardonada: Victòria Molins i Gomila 

El Reconeixement Emmanuel Mounier de Catalunya fou instituït l’any 2009 per l’Institut Emmanuel Mounier de 
Catalunya, en col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya, per tal de valorar públicament i reflectir la 
trajectòria humana i alhora intel·lectual i de compromís vital de persones físiques o institucionals que destaquin per 
les qualitats d’enaltir l’ésser humà com a ésser personal i intransferible en el que aporta de sentit comunitari i 
esperançat en la veritat i la justícia per a un món just. 

Aquest any, el reconeixement s’ha atorgat a la teresiana Victòria Molins, que el va recollir el passat 
dijous 17 de maig. El guardó, que atorga l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Facultat de 
Filosofia de Catalunya (URL), vol reconèixer amb aquest petit homenatge la tasca de Victòria Molins 
contra l’exclusió social i  l‘abast vital, humà i cultural del seu servei amb els qui viuen al carrer. 

En l’acte es va destacar la motivació religiosa de Maria Victòria Molins i el seu testimoni d’acollida i 
escolta dels mes desvalguts; anys enrere a Nicaragua o a l’Àfrica, i els darrers anys al món del Raval i 
de les presons. Actualment és una de les ànimes de l’Hospital de Campanya a la parròquia de Santa 
Anna de Barcelona. 

 

Viqui (com a ella li agrada ser anomenada) recull el Reconeixement Emmanuel Mounier 2019    

Després de la lectura del Reconeixement per part de la Secretària del IEMC, Esperança Puig-Pey, el 
guardó es va entrega a la teresiana Viqui Molins a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de 
Barcelona, amb la presència del Dr. Carles Llinàs, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya; del 
Dr. Albert Llorca Arimany, president de l’IEMC; del Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, vicepresident de 
l’IEMC; i del Secretari d’organització, Nicolás Saiz Gómez, juntament amb nombrosos amics i 
membres de l’IEMC. La sessió va concloure amb la conferència del Dr. Josep Lluís Vázquez Borau, 
president d’honor de l’IEMC, sobre el «Testimoni de la veritat a Albert Sweitzer». 

 

https://mouniercatalunya.wordpress.com/2019/05/17/viqui-molins-recull-el-reconeixement-emmanuel-mounier-2019/
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Heus aquí el contingut de la intervenció de l’homenatjada:  

“ El personalisme de Mounier a la llum de Teresa de Jesús”  

  

 
 

El meu profund agraïment a L’ Institut Emmanuel Mounier de Catalunya a i la Facultat de Filosofia de 
Catalunya per aquest reconeixement que dóna un gran valor a la tasca "d'evitar l’exclusió social i 
eixamplar l‘abast vital, humà i cultural dels qui viuen dificultosament al carrer per motius diversos".  

  
Al final de la dècada dels 50 i principis dels 60 del segle passat, jo estudiava a la Universitat Central 
de Barcelona, després de fer els dos anys i mig de reclusió total en el Noviciat de la Companyia de 
Santa Teresa de Jesús.    
La meva formació religiosa era la d'aquella època fonamentada en una pietat intimista per una banda 
y per una altra, arrelada a una moral estricta propera al imperatiu categòric de Kant i a un 
voluntarisme que regulava la nostra vida. Això tenia els seus avantatges: ens fiançava la nostra força 
de voluntat.  
Però quan vaig començar a estudiar filosofia -la meva assignatura preferida ja en el Batxillerat-  i amb 
professors de la categoria de Valverde o de Gomà, la meva vida interior va començar a trontollar. 
Recordo l'impacta que  em van produir els anomenats mestres de la sospita: Marx, Nietzsche i Freud. 
En el camp de la Literatura, la meva especialitat, Unamuno m'obsessionava amb el pas del temps i 
l'angoixa de confondre el creure amb el crear...etc.  El canvi de pensament era gran. El Modernisme 
basat sobre tot en una postura racionalista deixava pas a moviments més vitalistes.  

Aviat  em vaig adonar que necessitava purificar la meva imatge de Déu i fins i tot algunes de les meves 
vivències religioses.  
Va ser aleshores quan vaig descobrir, al mateix temps, alguns dels escrits de Emmanuel Mounier amb 
el seu personalisme i vaig aprofundir en la doctrina i experiència de Teresa de Jesús.  
Perquè haig de confessar que si no hagués penetrat alhora en l' humanisme místic de Teresa de Jesús, 
no sé com hagués superar aquella crisis que sovint patíem  en els anys 60 alguns joves als quals ens 
agradava pensar, dubtar, lluitar en la recerca de la veritat.   
És per això que m'atreveixo a exposar breument la grandesa d'aquest humanisme personalista que 
Teresa de Jesús va viure i va explicar des de la seva experiència mística quatre segles abans de 
Mounier.  

  
Per suposat no puc treure associacions inexistents. En Teresa de Jesús la influència platònica de San 
Agustín la porta a una separació de l'ànima i del cos pròpia de la època. Però hi ha una sèrie de 
intuïcions que l'acosten al personalisme des de la concepció de la persona com a centre de l'univers.   
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La riquesa de la persona i la seva dimensió comunitària  
  

I és aquí on rau  la primera característica del personalisme de Mounier i del que es deriva tota la seva 
doctrina.   
Reduint  molt el seu pensament, amb el risc de no aprofundir massa, diré que per a Mounier la 
persona és un valor inalienable  en sí mateix independentment de la seva condició  social, raça, sexe, 
etc. Per a ell "l'esperit" transcendeix la naturalesa, perquè només la persona "coneix l'univers que el 
devora i només ell pot transformar-lo". I encara més, només ell és capaç d'estimar... humanament. 
Recordo una vegada que, sola en plena naturalesa poblada d'éssers vius, vegetals i animals,  i en un 
capvespre meravellós, vaig tenir la experiència de sentir aquesta transcendència, tot pensant: "l'únic 
ésser viu conscient de ser-ho i de gaudir-ho, sóc jo".  

  
Anem ara a la grandesa de la persona de la que ens parla Santa Teresa només començar el llibre més 
personalista dels que va escriure, El Castillo interior o Las Moradas: Aquesta meravellosa al·legoria 
de la que es fa servir comença precisament parlant de la riquesa de la persona ja en el títol del primer 
capítol : "En que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas." Ja he parlat de la seva influencia 
platònica a través de Sant Agustí, i per tant no ens pot estranyar que parli de l'ànima quan, a través 
de les set morades, veiem que fa referència a la persona des de la seva més pregona realitat.   
Però és a través de tots els seus escrits que vaig descobrir les dues vessant del personalisme de 
Mounier: el valor inalienable de la persona i la seva dimensió comunitària.   
Aquesta última és precisament una de les característiques més fortes de Teresa: la capacitat de 
relació que arriba al cim quan parla de la relació amb el mateix Déu que l'habita. Però no seria plena, 
si no portés a una relació comunitària d'amor, derivada d'aquesta relació íntima.  
I aquí vaig trobar el sentit més profund d'allò a lo que vaig dedicar la meva vida: els germans. Primer, 
en el meravellós mon educatiu dels adolescents i els joves, i des de fa més de 30 anys, en el mon  dels 
més desfavorits de la societat - els exclosos en les grans ciutats-.   

Aquestes són les dues vessants meravellosament expressades en Teresa de Jesús:   

la riquesa de la persona creada a imatge de Déu, tal com hem vist en l'al·legoria del castell, i la seva 
gran capacitat de relació. Començant per la de comunicar-se amb Déu: ja que és "de natural tan 
rica que puede tener su conversación no menos que con Dios" (1M, 1, 6) i continuant per la 
dimensió comunitària a la que dóna una importància fonamental, des de la postura evangèlica del 
amor: la del servei.  
I és així de tal manera que, quan arriba al cim de la vida mística a les setenes morades, posa tota la 
capacitat d'unió amb Déu al servei dels altres: "Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos 
alcanzar, i no para gozar, sinó para tener esas fuerzas para servir." (7 M. 4,12) I en un del llibres més 
perseguits per La Inquisició, comentant el Cantar de Cantares, arriba a dir -a manera de denúncia- 
que aquells que tenen molts bens materials hauran de donar "estrecha cuenta del tiempo que lo 
tienen sobrado en el arca (avui parlaríem de paradisos fiscals)suspendido y retenido a los pobres, si 
ellos están padeciendo".(M.C., 2,8)  

  

Davant aquest reconeixement Emmanuel Mounier  
  

Quan em va arribar la notícia d'un reconeixement que mai hagués imaginat, la vaig rebre com en 
altres ocasions: el que es valora és  "la causa" -la de Jesús-, i la meva persona l'únic que fa es 
representar a moltes altres tant o més mereixedores d'aquesta distinció que treballen per aquesta 
causa.  
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Però, sobre tot, vaig pensar que arribava en un moment molt important de la meva vida personal i 
comunitària actual i la del projecte en el que fonamentalment estic implicada. Acollir a les persones 
que, per diferents circumstàncies de la vida, han arribat a una situació d'aparent pèrdua de dignitat  
és, no només un regal de Déu, sinó una lliçó continua de la riquesa de la persona com un dels llocs 
sagrats del valor més preuat.  
Quan, responent a la crida del papa Francesc, hem obert les portes de Santa Anna per acollir amb 
amor als sense sostre, ferits per la vida i exclosos de la societat benestant,  estem donant una lliçó 
evident de la riquesa de la persona humana i el seu valor com a lloc sagrat, capacitada, com dirà 
Teresa, per a tenir relació "no menos que con su Dios".  
És per això que acabo com he començat: agraint de tot cor aquesta distinció que dóna, una vegada 
més, valor al personalisme de Mounier, a la riquesa humanística de Teresa de Jesús i sobretot- a la 
Bona Notícia de Jesús, i el seu Regne d'amor i de justícia.  

 

 

M. Victòria Molins i Gomila  
 
 

 

ACTIVITATS PARTICIPADES PELS MEMBRES DEL IEMC  

  

- Jornada sobre “Els drets dels infants al desenvolupament de la personalitat, a l’educció i a 
l’habitatge”, celebrada el 29 de març d’enguany a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, en la qual hi participaren el Dr. Joan Luís Pérez Francesch, en qualitat de director 
del ICPS i el Dr. Albert Llorca, president del IEMC. 

      
- Xerrades del curs del Grup de Filosofia Personalista de la Societat Catalana de Filosofia 

(SCF). Al llarg  del present curs, ha estat estudiada a la seu de la SCF la tesi doctoral del 
nostre amic en Bonaventura Pedemonte i Feu: “El subjecte convocat”.  

   
- En ocasió el 15º Aniversari del Grup de Filosofia Personalista de la SCF, es desenvolupà la 

Celebració de la VI Jornada Personalista: curs  2018/2019 a la seu del Institut d’Estudis 
Catalans del carrer del Carme, el dia 16 d’octubre de 2018. 
 

La VI Jornada Personalista, del Grup de Filosofia Personalista (GFP) de la Societat Catalana de Filosofia 

del IEC., es va celebrar en el marc de l’aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. 

La temàtica abordada a l’acte fou:  “Cultura i barbàrie a la Catalunya dels anys 30 en la perspectiva 

personalista: Jaume Serra Hunter”  (En rememoració del 75 aniversari de la mort de Jaume Serra 

Hunter). 

 El desenvolupament de l’acte se centrà en una triple reflexió sobre l’obra del filòsof català: 

“Problemes de la vida contemporània”, (1939), que aborda qüestions relatives a aquesta temàtica . 
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L’Estructura del protocol de l’acte s’organitzà en forma de Taula Rodona i contà amb les intervencions 

del vicepresident de la SCF, Dr. Xavier García-Duran; del President de la SCF, Dr. Josep Monserrat i 

els membres del GFP, Dr. Sergi Mas i el coordinador del GFP, Dr. Albert Llorca. En la presentació de 

l’acte, el Dr. Xavier Gacía-Duran va fer un recordatori de la ruta del Grup de Filosofia Personalista des 

de la seva fundació l’any 2003126. Posteriorment, el Dr. Albert Llorca tingué un record per Josep Mª 

Coll127 –el “pare Coll”- mort recentment i que fou un constant membre actiu del GFP i entrà en 

matèria,  desenvolupant alguns dels continguts del llibre citat comentat (caps. II, VI, X i XIII), en els 

que es tractà de la cultura, la por a la veritat, la intransigència i la barbàrie que Serra troba en 

l’adveniment de la guerra civil espanyola. 

Aquesta exposició  fou complementada pel Dr. Sergi Mas en la seva reflexió sobre el capítols VII, VIII, 

XI i XIV de la mateixa obra de Jaume Serra Hunter, que aquest pensador dedica al pacifisme, la 

sensibilitat contemporània, l’abast del sentit de la revolució i el nacionalisme. 

 

A la fi, finalitzaren les exposicions amb els comentaris del Dr. Josep Monserrat a la lectura dels capítol 

XV i de l’Epíleg de l’obra de Serra, sobre els quals Jaume Serra mostra la seva preocupació per l’ús 

maldestre i mentider de la paraula en la societat de masses i proposa la necessitat de “meditar per 

un imperatiu ètic de ciutadans”, sobre els problemes de la seva època –no gens menys que la 

turbulenta guerra civil-. El Dr. Monserrat expressà les dificultats de la recepció del llegat de Jaume 

Serra, alhora que constatà la convicció del filòsof sobre els mals humans del feixisme, destructor 

implacable de vides personals. 

“Els problemes de la vida contemporània” (1939), obra emblemàtica de l’esperit de concòrdia del 

pensador, tal com afirmava a un alumne directe d’ell, en Jordi Maragall128, no fou l’obra filosòfica de 

més envergadura de Serra; però l’actualitat de les qüestions que s’hi plantegen és òbvia: l’educació 

cívico-personal i el paper que hi té la cultura, la condició feble humana, la seva concepció de la nació 

i de l’estat, les seves reflexions sobre la guerra, la pau i la fonamentació de l’actitud pacifista que 

inciten, sense dubte, a pensar l’abast dels drets humans en plena guerra civil –o “incivil”- espanyola.   

                                                           
126Cal afegir que en els darrers cinc anys –des de la celebració del 10º aniversari de la nostra petita institució: del curs 2013-

2014 al curs 2017/2018, hem estudiat i comentat obre de J.L. Marion, P. Ricoeur, J .Lacroix, N. Berdiaev, P.L.landsberg i 

M. Henry. I en el present curs, ja hem començat la lectura i els comentari de la magnífica tesi doctoral d’un dels nostres 

membres, en Bonaventura Pedemonte, “El subjecte convocat”, publicada l’any 2007 pel servei de Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat (que per cert, està a punt de sortir publicada en castellà per la FEM. 
127 Precisament la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) li havia preparat un homenatge (que es va celebrar ja sense la 

seva presència) el mes de novembre, juntament amb l’edició d’una extensa Miscelània; i el nostre grup l’havia convidat 

uns dies abans a la primera sessió que vàrem efectuar, precisament al Seminari Episcopal, i ja tampoc pogué assistir. 

Posteriorment, l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (amb seu a la Facultat de Filosofia de Catalunya) ha publicat el 

juny passat en el número 42 de  la seva revista Calidoscopi la primera part d’un article dedicat a la figura i a l’obra del pare 

Coll; i  en el següent número de desembre fou publicada la 2ª part. 

Cal recordar també que en el curs 2011/2012 el GFP li dedicà les activitats del curs a l’estudi de la tesi doctoral del pare 

Coll, Filosofia de la relación interpersonal (PPU, Barcelona, 1990). 
128 Serra, J., Pròleg de “Els problemes de la vida contemporània”, Barcelona: 1985 [1939], Columna Edicions, S.A. pàg, 
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No en va, a l’inici de la introducció del llibre i en esperit de queixa i tristor per la impotència davant 

els esdeveniments que pateix, afirma en Serra que: ”Ara, més que mai, en uns moments de crisi que 

determinaran un nou viratge de la història, els homes que hem esmerçat la vida en aquella lluita que 

és la negació de la tirania i de la violència, estem obligats a esgotar totes les energies per tal d’assolir 

la victòria que és la llibertat i la pau”129. 

En la lectura d’aquesta obra es tingueren presents dos supòsits de cert relleu que l’alimentaren: la 
constatació, en tot el que el filòsof percep, com altres persones a l’època, de què la “barbàrie” –en 
la seva clau, tal vegada es definiria com a “cultura degenerada”; o el que en un dels capítols del llibre 
que comentem en dirà “la bèstia humana”-s’ha fet mestressa de la vida humana-; i d’altra banda, 
l’estil “noucentista” del seu pensar (humanista clàssic, il·lustrat, educatiu i republicà, amb fe en 
l’activitat en pro del bé públic de minories intel·lectuals selectes, així com europeista i universalista, 
sensible a la cultura i l’art cívics i socials), que l’acostà a la complicitat amb pensadors personalistes 
contemporanis a ell, com fou el cas de Mounier, Lacroix, el seu company de facultat i ex-alumne 
Joaquim Xirau o, tal vegada, Simone Weil.   

          

- A l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el dia 23 de maig de 2019 se celebrà una 
xerrada, presidida pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesc, sobre “Post-veritat i “fake news”. 
Perspectiva filosòfica i perspectiva jurídica” a càrrec, respectivament, del Dr. Albert Llorca 
(Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (URL) i del Dr. Ferran Armengol (UB). 
 

- Realització d’assemblees, respectivament al GFP i al  IEMC, en dates del 6 de juny i 13 de 
juny de 2019, per preparar les  programacions per al curs vinent.  
 
 

- V Congrés Català de Filosofia, organitzat per la Societat Catalana de Filosofia (IEC) en el 
que es tracten temes diversos en els àmbits de la filosofia. La celebració és a Andorra  
(Canillo), entre el 20 de juny i el 22 de juny, ambdós inclosos; i en el qual hi participarà amb 
una comunicació el nostre company Albert Llorca. 

 

NOVES ACTIVITATS PROGRAMADES 

Aula de Burgos (edició XXIX), programada per el Instituto Emmanuel Mounier (Espanya) i 

dedicada al tema “El miedo y la esperanza”, que se celebrarà en aquesta ciutat entre el 25 i 

el 28 de juliol de 2019. 

 

 

 

 

                                                           
129 O.c. p. 3. 
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PUBLICACIONS RECENTS DELS NOSTRES SOCIS 

Bonaventura Pedemonte: El sujeto convocado. Fundación Emmanuel Mounier, Salamanca 2019. 

(Llibre que recull la tesi doctoral de Bonventura Pedemonte. TraduÏt de la versió original catalana, 

publicada per la Abadia de Montserrat en 2007).  

Josep Lluís Vázquez Borau: Taoísmo. Digital Reasons, Madrid 2019.  

Josep Lluís Vázquez Borau: Carlos de Foulcault y la Espiritualidad de Nazaret. Independtly 

published, Barcelona 2019.  

Josep Lluís Vázquez Borau: Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucualt. Lulu, Barcelona 2019. 

    

Articles 

Lluís Vázquez Borau: “Bendiciones del Judaísmo”. Religión y Escuela nº 326, Madrid enero 2019. 

Lluís Vázquez Borau: “El bien y el mal (Aprendamos de las religiones)”. Horeb Ekumene, Valladolid 

marzo 2019. 

Lluís Vázquez Borau: “La oración en el Islam”. Religión y Escuela nº 331, Madrid junio 2019. 

Premis 

36è Premi Serra i Moret 2018. Generalitat de Catalunya. Modalitat: Assaig. 

Albert Llorca: “La tasca cultural en la construcció d’una civilització humanitzada”. En digital Working 

- Papers, ICPS, nº 353, 2018. UAB.  

Acte celebrat al Palau de Pedralbes el 27-11-2018. 

 

Entrega el premi el conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies Chakir El Homrani.  


