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Elogi de l’educació lenta
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de beques en arribar a la 
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La nostra societat afronta el repte d’assumir un nou model edu-

catiu basat més en l’assumpció de valors que de continguts, cosa 

necessària per viure en un món tan canviant com l’actual. I això 

requereix una nova forma d’organització educativa basada en un 

altre ús del temps a l’aula.
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eDITORIAL
Totes les formes de saviesa antiga diuen que hi ha un temps per a cada cosa. 

Ho diu la Bíblia, és en un poema del llibre de Cohèlet, i ha estat citat per pensadors 

de tots els temps: «Tot té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa. 

Hi ha un temps d’infantar i un temps de morir, un temps de plantar i un temps de 

collir. Un temps de matar i un temps de guarir, un temps d’enrunar i un temps de 

construir. Un temps de plorar i un temps de riure, un temps de plànyer-se i un temps 

de dansar. Un temps de tirar pedres i un temps d’aplegar-ne, un temps d’abraçar i un 

temps d’estar-se’n. Un temps de cercar i un temps de perdre, un temps de guardar 

i un temps de llençar. Un temps d’esquinçar i un temps de cosir, un temps de callar 

i un temps de parlar. Hi ha un temps d’estimar i un temps d’odiar, hi ha un temps de 

guerra i un temps de pau».

Imaginem l’eslògan al capdavant d’una manifestació: Volem una educació lenta! 

És absurd? És contradictori reclamar ensems aprenentatge i lentitud? El monogràfic 

de la revista proposa explorar una paradoxa. Tal com la formula Joan Domènec: 

«Hem creat una societat en la qual l’esperança de vida és la més dilatada que mai 

no haguéssim pogut imaginar i, tanmateix, el temps se’ns escapa constantment i, 

a la feina, a casa o en l’àmbit familiar, l’exclamació “no tinc temps” determina el 

nostre comportament i ens porta a una frustració constant».

Ho diu josep Maria esquirol, l’autor d’el respirar dels dies, en l’entrevista que 

li fem: «Si t’atures tu, també s’atura el temps». Per això, si el lector o lectora que té 

a les mans la nostra revista pot aturar-se, el convidem a llegir el monogràfic de les 

pàgines centrals: a respirar amb el temps de la lectura. On sigui que la lectura li hagi 

caigut a les mans, on sigui que s’hagi guanyat un espai en la seva vida diària. Sabem 

que | compartir | és molt llegit en sales d’espera, i cada vegada més biblioteques se 

subscriuen a la nostra revista i la posen a disposició dels seus lectors. La lectura, 

en efecte, és sempre un espai de temps guanyat al silenci i també al diàleg: amb 

l’autor de l’article, amb el filòsof entrevistat, amb les veus que convoca un reporter, 

amb les dades d’una recerca. Un diàleg interior, també, amb les veus que la lectura 

convoca en la consciència del lector: les veus properes dels amics i la família, les 

veus més llunyanes d’antigues lectures i records, les ancestrals veus de la memòria, 

la poesia o la religió. | compartir |, a més a més de notícies sobre cooperativisme 

sanitari i articles sobre medicina, assistència sanitària i salut, malda per oferir als 

lectors i lectores de la revista un monogràfic que tracti a fons un tema vinculat 

amb els valors que promou la Fundació Espriu. Obrim les pàgines d’aquest número 

81 proposant, doncs, un temps, pausat, de lectura. Perquè estem convençuts que, 

en els temps que corren (i mai l’expressió no havia recollit tan bé el doble sentit 

de temps que transcorren i de temps apressats), la lectura i la reflexió interior que 

suscita no només són un hàbit saludable, sinó que també són una forma de salut.
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S’anomena pròtesi qualsevol peça artificial que 

s’empri per reparar o substituir una part o la totalitat 

d’una estructura orgànica que hagi estat lesionada per 

malalties o per traumatismes. En realitat, el mateix ter-

me s’utilitza tant per designar la peça com per denomi-

nar la mateixa operació en la qual s’implanta; així mateix, 

quan es tracta de la substitució d’una articulació, també 

es parla d’artroplàstia. Des de molt antic s’han emprat 

pròtesis, en èpoques passades bàsicament per substituir 

membres amputats, però en els últims temps s’han anat 

elaborant i perfeccionant procediments per reemplaçar 

diversos segments orgànics. I una de les pròtesis més 

implantades en l’actualitat és la de maluc. 

El maluc, que correspon a l’anomenada articulació 

coxofemoral, vincula l’os coxal de la pelvis amb el fèmur, 

l’os llarg de la cuixa. Es tracta d’una articulació molt im-

portant, responsable de la mobilitat del membre inferior. 

Aquesta articulació està formada per dues parts molt 

concretes: d’una banda, una excavació amb forma se-

miesfèrica en l’os coxal, que s’anomena cavitat cotiloidea 

o acetàbul; d’una altra, el cap del fèmur, és a dir, l’extrem 

superior d’aquest os, que té forma esfèrica. El cap del fè-

mur encaixa perfectament dintre de la cavitat cotiloidea 

i, per tant, gaudeix de gran mobilitat. Un teixit especial 

que recobreix les estructures, el cartílag articular, evita 

el contacte directe dels ossos i, d’aquesta manera, prevé 

les friccions que provocarien el seu desgast. 

pròtesi de maluc

| Dr. Adolf Cassan

Glòria Vives
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No obstant això, el maluc pot ser afectat per nom-

broses alteracions, algunes de la quals pràcticament 

poden arribar a inutilitzar l’articulació. Per exemple, 

l’artrosi del maluc, que precisament correspon a la de-

terioració del cartílag articular: la pèrdua progressiva 

d’aquest teixit fa que els ossos quedin exposats a inten-

ses friccions, que es desgastin i es deformin. En realitat, 

aquesta és la localització més desfavorable de l’artrosi, 

malaltia que, en la seva evolució natural, a l’arribar a les 

fases més avançades, comporta un major o menor grau 

d’invalidesa: en primer terme, origina un dolor davant 

els esforços que progressivament es va instal·lant fins 

a ser permanent, fins i tot en repòs, alhora que ofereix 

una limitació del moviment articular tan gran que fa 

impossible caminar. 

També els traumatismes són una causa important 

d’alteracions en aquesta articulació, ja que les fractu-

res de maluc són molt freqüents, especialment entre la 

gent gran: d’una banda, els ossos de les persones grans 

són més fràgils a causa de l’osteoporosi, una alteració 

molt estesa que consisteix en la pèrdua de densitat de 

l’os i que, per tant, comporta una menor resistència als 

cops; d’altra banda, la pèrdua d’agilitat i reflexos pròpia 

de l’edat augmenta el risc de caigudes, en les quals és 

fàcil que es fracturi el cap del fèmur. No és estrany, 

doncs, que molts milers de persones cada any pateixin 

lesions molt greus del maluc, amb la pèrdua conseqüent 

de la seva mobilitat. I això implica encara més riscos, ja 

que la inactivitat perllongada incrementa la pèrdua de 

teixit ossi, la qual cosa no només dificulta la recuperació 

sinó que també repercuteix molt desfavorablement en 

l’estat de salut general. Així, s’entén que, fins no fa gai-

re temps, una fractura de maluc representés l’inici del 

declivi en la vida d’una persona gran afectada. 

Però aquesta evolució negativa s’ha anat modificant 

de forma significativa en les últimes dècades, a mesu-

ra que s’han anat perfeccionant les pròtesis de maluc. 

Aquest procediment permet que els afectats d’artrosi 

puguin recuperar la mobilitat de l’articulació, i que qui 

pateixi una fractura pugui mobilitzar-se ben aviat sense 

que es deteriori el seu estat general. 

Per solucionar aquestes situacions, s’han ideat nom-

brosos procediments quirúrgics, destinats a reemplaçar 

les estructures que componen l’articulació del maluc 

per artilugis protèsics. El primer procediment quirúrgic 

destinat a aquest objectiu va ser l’anomenada artroplàs-

tia parcial de maluc, és a dir, el reemplaçament del cap 

del fèmur per una pròtesi, d’acrílic, acer o porcellana 

entre els materials més emprats. Bàsicament, aquesta 

pròtesi està formada per una esfera que es perllonga en 

una tija o plançó, que es fixa dintre el canal medul·lar de 

l’os mitjançant un ciment especial. Els resultats obtin-

guts amb aquest procediment són bons, però limitats, ja  

que les pròtesis implantades en el fèmur friccionen 

l’acetàbul natural de l’os coxal i provoquen la seva  

progressiva erosió. 

Per això, en l’actualitat es recorre a una altra tècni-

ca, l’artroplàstia total de maluc, és a dir, el reemplaça-

ment protèsic tant del cap del fèmur, amb la peça amb 

l’extrem arrodonit ja descrita que es fixa a la resta de 

l’os, com de l’acetàbul, amb una altra peça còncava, 

d’un material resistent en la part exterior (com acer, 

titani, tàntal) que es fixa a l’os coxal, i una superfície 

interna llisa i resistent al desgast, com ceràmica o po-

lietilè. D’aquesta manera, ambdues peces, al relacionar-

se entre si, no desgasten els ossos. Des dels primers 

intents, aquest tipus de procediment s’ha anat perfec-

cionant notablement, i s’han dissenyat models que ofe-

reixen una millor mecànica, s’han fabricat ciments acrí-

lics que fixen fermament les peces protèsiques als ossos 

i s’empren materials cada vegada més idonis. Avui dia 

es pot disposar de nombrosos models, de formes adap-

tables a les necessitats de cada cas i de materials diver-

sos que asseguren una vida perllongada a les pròtesis. 

El reemplaçament de maluc s’ha convertit en un 

procediment d’ús habitual, del qual es beneficien moltís-

simes persones. Encara que aparentment es tracti d’una 

intervenció complexa i seriosa, en realitat comporta 

una recuperació força ràpida, amb un postoperatori 

relativament curt que permet als afectats recuperar la 

mobilitat i caminar, en la mesura del possible, pràctica-

ment amb normalitat. En el cas de l’artrosis de maluc, 

es calcula que gràcies a aquesta operació les molèsties 

doloroses desapareixen totalment en el 95% dels casos 

i que es millora significativament el moviment articu-

lar en el 85% de les persones intervingudes. En el cas 

de les fractures de maluc, el ràpid reemplaçament de 

l’articulació, juntament amb les mesures ortopèdiques 

convenients en cada cas, solen oferir resultats molt sa-

tisfactoris.
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La malaltia celíaca és una into-

lerància permanent a una proteïna, 

anomenada gluten, que es troba als 

cereals com el blat, l’ordi, la civada 

i probablement el sègol, que es ma-

nifesta en persones que tenen una 

predisposició genètica i es caracte-

ritza perquè causa una reacció infla-

matòria, de base immunològica, a la 

mucosa del budell prim que dificulta 

l’absorció dels nutrients.

Aquesta intolerància és perma-

nent i, per tant, la malaltia es pateix 

al llarg de tota la vida i encara no té 

curació. Se sap que la causa és el 

gluten, més concretament, una part 

d’aquesta proteïna anomenada glia-

dina. La celiaquia la poden patir tant 

els nens com els adults, però acostu-

ma a manifestar-se durant la infante-

sa. Té una prevalença en la població 

europea d’1% i és més freqüent en-

tre les dones que els homes. Actual-

ment encara hi ha un alt percentat-

ge d’afectats sense diagnosticar. Els 

símptomes físics més freqüents són: 

pèrdua de pes i de la gana, fatiga, 

nàusees, vòmits, diarrees, distensió 

intestinal (per la retenció d’aire que 

provoca inflor), meteorisme, dolor 

abdominal, anèmia, descalcificació 

òssia, caiguda del cabell, pèrdua de 

massa muscular i retard del creixe-

ment. Les alteracions físiques poden 

anar acompanyades d’alteracions del 

caràcter, com tristesa, irritabilitat i 

apatia.

Quan apareixen alguns d’aquests 

símptomes (la diarrea és el més ha-

bitual), els afectats van al pediatre o 

al metge de família. Si aquest sospi-

ta que es tracta d’una intolerància al 

gluten, els derivarà a un especialista 

de l’aparell digestiu. El diagnòstic de 

la malaltia es realitza, primerament, 

fent un examen clínic al pacient 

per valorar el seu aspecte i el seu 

estat físic i anímic. L’examen clínic 

s’acompanya d’una analítica de sang 

on es pugui valorar la presència de 

marcadors específics, però per tenir 

una certesa total de la malaltia, cal 

realitzar una biòp-

sia intestinal. Aques-

ta biòpsia s’ha de fer 

quan apareixen els 

símptomes i sen-

se introduir cap 

canvi en la dieta. 

Els budells d’una 

persona sana te-

nen un gran nom-

bre de prominèn-

cies , anomenades 

vellositats intesti-

nals, que represen-

te n  u n  a u g m e n t 

de la superfície de 

contacte amb els 

nutrients que s’han 

d’absorbir. En una per-

sona celíaca, les parets 

de l’intestí estan atrofiades 

per la inflamació causada pel 

gluten i, per això, les vellosi-

tats intestinals han desapare-

gut, la qual cosa produeix una 

mala absorció dels nutrients que 

La malaltia celíaca

| Dolors Borau

FALTA COrreCCió TeXT

Jordi Negret
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és la causa de la desnutrició. L’única 

manera eficaç de tractar la celiaquia 

i de reparar les parets dels budells 

és fer una dieta estricta sense gluten 

durant tota la vida. 

Els assegurats d’Assistència Sa-

nitària a Barcelona i els d’Asisa a tot 

Espanya compten amb un gran nom-

bre de metges de família, pediatres i 

especialistes en aparell digestiu que 

poden atendre’ls ràpidament per ob-

tenir, com més aviat millor, un diag-

nòstic. En els dos casos, el pacient 

podrà realitzar les analítiques i les 

endoscòpies sense perdre temps. A 

més, Asisa ha signat un acord amb 

FACE (Federació d’Associacions de 

Celíacs d’Espanya) per tal d’oferir 

les assegurances Asisa Salut i Asisa 

Dental a tots els socis de les associa-

cions federades i als seus familiars 

directes en unes condicions aven-

tatjoses. Amb aquest gest, Asisa 

s’apropa a les persones que viuen 

amb aquesta malaltia per tal d’oferir-

los les mateixes facilitats que a qual-

sevol altre assegurat.

El principal objectiu de FACE és 

el de coordinar l’esforç i la labor de 

les disset associacions autonòmiques 

que formen la federació per tal de 

defensar els seus drets i poder obte-

nir el màxim d’èxit en la consecució 

de diversos reptes, com proporcio-

nar informació als afectats, fer el 

seguiment dels avenços científics, 

conscienciar la societat o fomentar 

normatives legals que garanteixin el 

principi d’igualtat del celíac per tal 

de no convertir-se en un col·lectiu 

discriminat. Per a Marta Teruel, ge-

rent de FACE, la federació és un refe-

Comoditat per a l’usuari
Els assegurats d’Assistència Sanitària a Barcelona i els d’Asisa a tot Espanya compten amb un gran nombre de metges de família, pediatres i especialistes en aparell digestiu que poden atendre’ls ràpidament per obtenir, com més aviat millor, un diagnòstic.

rent per als celíacs, els professionals 

sanitaris i la indústria alimentària.  

Han aconseguit que s’aprovés un 

reglament europeu (núm. 41/2009) 

sobre la composició i l’etiquetatge 

de productes alimenticis apropiats 

per a persones amb intolerància al 

gluten, que encara no els satisfà 

del tot, però que és una primera 

pedra, ja que en aquest regla-

ment s’estableix un nivell màxim 

de gluten permès en els aliments, 

i això fa que els celíacs puguin 

circular per Europa amb segure-

tat perquè hi ha un criteri únic. 

Han creat la marca de garantia “Con-

trolat per FACE” amb la intenció de 

protegir el celíac més sensible. Cada 

any, publiquen una llista actualitzada 

d’aliments sense gluten (més de tret-

ze mil) que s’envia als socis. Aquests 

també podran gaudir d’un lector de 

barres, que és un mini dispositiu, 

amb el qual podran conèixer, en tot 

moment, si un producte és apte o no 

per a la dieta sense gluten. Des que 

el Ministeri de Sanitat va elaborar un 

pla de diagnòstic precoç de la malal-

tia celíaca, ha augmentat el nombre 

de diagnòstics, amb la qual cosa es 

garanteix la salut i una millor quali-

tat de vida a les persones afectades. 

Els principals desitjos de FACE són: 

sensibilitzar la societat i facilitar la 

vida dels celíacs. Asisa i Assistència 

Sanitària s’uneixen als seus desitjos.

En una pErsona cElíaca, lEs parEts dE l’intEstí 
Estan atrofiadEs pEr la inflamació causada pEl 
glutEn i, pEr això, Es produEix una mala absorció 
dEls nutriEnts. l’única manEra Eficaç dE tractar 
la cEliaquia i dE rEparar lEs parEts dEls budElls 
és fEr una diEta Estricta sEnsE glutEn durant 
tota la vida



10 | 

SALUT  |  Un reLAT D’USUAri

Ja tenim diagnòstic:  
ara fem una dieta sense gluten
| Dolors Borau

L’atzar ha fet que una antiga com-

panya d’escola fos l’encarregada de 

la sucursal bancària del meu carrer 

i hem recuperat la relació. Algunes 

tardes quedem per trobar-nos al parc 

i mentre les nostres filles juguen, 

nosaltres xerrem. Aquests darrers 

mesos, la seva filla Laura ha estat 

malalta i no ens hem vist, per això, 

una tarda vam anar a visitar-les.

Quan vaig veure la Laura vaig 

comprendre perquè la meva amiga 

estava tan amoïnada. La nena esta-

va trista, ullerosa, 

líaca, és a dir, que té intolerància a 

una proteïna que es troba present en 

molts cereals i que s’anomena gluten.

La veritat és que, tant la meva 

amiga com jo, havíem tingut molta 

sort durant els tres primers anys 

de vida de les nostres filles. A part 

d’algun refredat i alguns mocs acom-

panyats d’una mica de febreta, no 

havien tingut cap cosa que ens fes 

amoïnar. Les dues criatures menja-

ven bé, dormien bé, els agradava ju-

gar i totes dues eren nenes alegres. 

Per part meva, confesso que mai no 

vaig voler pensar gaire en malalties, 

i quan el pediatre em va dir que co-

mencés a donar-li farinetes i que les 

comprés sense gluten, va ser la pri-

mera vegada que vaig sentir aquest 

nom i no vaig preguntar res. Sabia 

que hi havia persones que tenien 

problemes i que no podien menjar 

de tot, però no hi havia parat aten-

ció. Amb l’experiència de la Laura he 

après moltes coses i, ara, ja sé que el 

gluten és la proteïna de cereals com 

el blat, l’ordi, la civada i el sègol. Que 

aquesta proteïna és la que dóna elas-

ticitat a les farines quan es pasten, 

que en la nostra societat, on la base 

de l’alimentació és el blat, el gluten 

es troba present en molts aliments: 

el pa, les pastes alimentícies com els 

macarrons, les galetes, els pastissos, 

les pizzes, la rebosteria, algunes con-

Què cal fer?
Va començar a fer una dieta estricta 

a base d’aliments sense gluten i es va 

recuperar. Ara pot menjar carn, peix, 

ous, lactis, verdures, fruites i llegums 

com qualsevol altra criatura, però ha de 

consumir, només, cereals sense gluten 

com l’arròs i el blat de moro.  
La dieta d’un nen celíac assegura un 

bon creixement per a la criatura sense 

cap dèficit de nutrients.

fatigada i, tot i que s’havia aprimat 

molt, tenia una panxa infladíssima. 

No tenia ni ganes de jugar. La criatu-

ra havia tingut vòmits, feia dies que 

es negava a menjar i quan veia que li 

portaven el plat a taula, es posava a 

plorar. A més, tenia una diarrea que 

no es curava i, cada cop que la mare 

aconseguia que s’empassés alguna 

cosa, la nena es trobava pitjor. Al 

principi van pensar que es tractava 

d’una gastroenteritis, potser d’alguna 

passa de les que acostuma a haver-

hi a les escoles, tot i que les diarrees 

eren una mica rares: molt pàl·lides i 

greixoses. La Laura es va quedar 

uns dies a casa fent la dieta tí-

pica de l’arròs bullit i el pollastre 

i el peix a la planxa. Com que no 

tenia febre i semblava que havia 

millorat una mica, tot i que seguia 

estant aixafada, van començar a 

fer vida normal i els vòmits i les 

diarrees pàl·lides van augmentar. 

A més, li havia canviat molt el 

caràcter: estava de mal humor, 

irascible i trista.

La meva amiga sentia mol-

ta angoixa perquè,  davant 

l’empitjorament de la seva filla, 

havia tornat a visitar el pediatre 

i aquest li va dir unes coses que 

no li van agradar gens. 

–El conjunt dels símptomes 

fa sospitar que la Laura és ce-
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ten com l’arròs i el blat de moro. La 

dieta d’un nen celíac assegura un bon 

creixement per a la criatura sense 

cap dèficit de nutrients. 

La meva amiga es va posar en 

contacte amb l’associació de la seva 

província i va rebre un bon asses-

sorament. Ha après a llegir les eti-

quetes dels productes elaborats per 

serves que utilitzen la farina com a 

additiu per tal que el contingut de les 

llaunes no s’enganxi (com per exem-

ple, els espàrrecs), que també hi ha 

farines als embotits, a algunes xoco-

lates… I de tot això no en sabíem res, 

ni la meva amiga ni jo.

Per tal d’esbrinar què tenia la 

Laura, li van fer unes analítiques 

molt completes, on també es bus-

caven uns marcadors específics. La 

malaltia celíaca té una base immuno-

lògica i una anàlisi de sang pot donar 

aquesta informació, però hi ha una 

prova que és imprescindible per es-

tablir el diagnòstic: la biòpsia intesti-

nal. L’especialista en aparell digestiu 

i endoscòpies els ho va explicar molt 

bé: s’havia d’agafar una mostra de la 

primera porció del budell prim per tal 

d’analitzar-ne la mucosa intestinal. 

La prova no és dolorosa, però sí que 

és molesta perquè han d’introduir 

per la boca una sonda amb un petit 

dispositiu que ha d’anar baixant fins 

que arribi al lloc on han de prendre 

la mostra. Quan la sonda passa pel 

coll fa venir nàusees i és desagra-

dable. Com va patir, la meva amiga! 

Ella ja volia ser valenta, però tot allò 

li feia molta angúnia. De totes ma-

neres, tenia una necessitat tan gran 

d’aconseguir arribar a un diagnòstic 

i de trobar un tractament que retor-

nés el bon estat de salut a la seva fi-

lla, que ho va aguantar i va ser molt 

soferta. Tot i que la meva filla és uns 

mesos més petita, al costat de la Lau-

ra era més alta, més forta i tenia molt 

més bon aspecte, perquè una criatu-

ra celíaca, si no fa la dieta adequada, 

acaba patint desnutrició i alteracions 

en el procés de creixement. 

Quan la Laura va començar a fer 

una dieta estricta a base d’aliments 

sense gluten, es va recuperar. Ara 

pot menjar carn, peix, ous, lactis, 

verdures, fruites i  llegums com 

qualsevol altra criatura, però ha de 

consumir, només, cereals sense glu-

la nEna Estava trista, ullErosa, fatigada i, 
tot i quE s’havia aprimat molt, tEnia una panxa 
infladíssima. no tEnia ni ganEs dE jugar. la 
criatura havia tingut vòmits, fEia diEs quE Es 
nEgava a mEnjar i quan vEia quE li portavEn El 
plat a taula, Es posava a plorar. a més, tEnia una 
diarrEa quE no Es curava

destriar aquells que poden contenir 

gluten. Sap que el millor que pot fer 

es consumir tots els productes fres-

cos, que no siguin processats. Com 

que la seva filla està bé i torna a ju-

gar i a riure, troba que haver de fer 

una dieta sense gluten, de vegades, 

és pesat, però que aquest esforç es 

veu clarament recompensat.

Jordi Negret
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Les persones celíaques presenten intolerància al blat, a la 

civada, a l’ordi i al sègol, però a l’hora de fer la compra un celíac 

ha de tenir en compte que en la manipulació i elaboració dels 

aliments les empreses alimentàries introdueixen farines d’aquests 

cereals en el pernil dolç, les salsitxes, els embotits, formatges, sal-

ses, rebosteria, etc. Per la qual cosa, saber reconèixer almenys els dos símbols 

oficials d’etiquetatge és clau per a la seva seguretat.

1/ Espiga barrada: és el símbol internacional per indicar “sense gluten”. Dintre 

de la simbologia oficial l’espiga barrada és la menys restrictiva i diferencia 

dues categories de productes:

 * < 20 ppm (mg/kg): producte sense gluten .                                

* entre 20-100 ppm (mg/kg): producte amb baix contingut en gluten.  

2/ Espiga i text: controlat per la FACE (Federació d’associacions de celíacs 

d’Espanya), garanteix als consumidors celíacs que els pro-

ductes que la duen contenen un màxim de 10 ppm (mg/kg) 

de gluten.

L’import de la cistella de la compra per a un celíac suposa 

un increment de mitjana de 1.600 euros a l’any respecte al cost 

del preu de la mateixa compra per a una persona no celíaca, ja que el pa diari, 

els macarrons, les galetes, els cereals de l’esmorzar, els sucs, les patates xips 

de bossa o fins i tot les olives farcides han de ser especials. Actualment, en les 

grans ciutats es poden trobar restaurants sensibles al tema de la celiaquia que 

contemplen el fet de tenir fregidores exclusivament per a les patates, croquetas 

o carn arrebossada destinades a ells, ja que els aliments per a celíacs no poden 

coure’s o fregir-se en utensilis utilitzats amb aliments que duen gluten. Hi ha 

pizzeries que amb una barreja de farina d’arròs, blat de moro, fècula de patata, 

blat sarraí i quinoa preparen pastes fresques i pizzes, i que també ofereixen 

cervesa o refrescos sense gluten.

A casa, si tenim una Termomix o un simple molinet de cafè nou, podem 

preparar les nostres farines d’arròs per a sopes i rebosteria, de cigrons per 

arrebossar el peix i fer pa ratllat del pa sec sense gluten per arrebossar carn 

vermella o blanca. Per a un nen celíac, el moment més difícil d’acceptar la seva 

malaltia és quan arriba el seu aniversari o el dels companys de col·legi, perquè 

ell sap que no pot consumir llaminadures, entrepans, anar a una pizzeria o pren-

dre pastís que no sigui sense gluten. En els fòrums de celíacs les mares sempre 

es queixen del resultat incert de les masses de bescuit, galetes, de la massa del 

pa o de les pizzes, ja que les farines sense gluten necessiten més quantitat de 

líquid i de greix, així com més temps de cocció al forn. La majoria es queixa que 

la coca s’esfondra una vegada cuita o s’esmicola, per això us recomano que useu 

trucs tan simples com no fer tota la massa de cop, ja que després l’heu de farcir, 

coeu-la per capes independents assegurant la pujada de la massa i disminuint 

l’estona de forn. La recepta del pastís d’aniversari recorda les proporcions del 

famós pastís de iogurt però amb les variacions de posar més líquid, una mica 

més de mantega i menys farina.

Cuina en la intolerància al gluten

| Dra. perla Luzondo

ingredients per a 4 persones

•  3 ous

•  2 iogurts naturals o un de natural i un 

altre de sabors 

•  2 mesures de iogurt de sucre

•  1 mesura de iogurt de mantega 

temperada i líquida

•  1 sobre de llevat sense gluten  

•  farina : 1 1/2 mesura del iogurt de farina 

d’arròs, 1/2 mesura del iogurt de 

Maizena. 

Barregeu primer els ingredients líquids 

batent enèrgicament, afegiu-hi el llevat 

i la farina a poc a poc sense deixar de 

remoure. El motlle del pastís pot folrar-

se amb paper de plata, de manera que 

es pot treure la capa de pastís tret del 

forn i tornar a folrar la base per a la 

nova capa i així fins a tres vegades en 

un motlle rodó desmuntable. El truc 

consisteix a fornejar la capa que serà 

la superfície del pastís i després les 

altres en un forn a 170º prèviament 

escalfat uns minuts i durant un temps 

de 20 minuts aproximadament. Les 

altres capes, també les heu de coure 

20 minuts cadascuna. Es pot farcir 

de Nocil la diluïda amb aigua o de 

melmelada apta per a celíacs també 

diluïda amb aigua en una proporció 

d’una quarta part d’aigua. Feu una 

cobertura amb xocolata Valor o M&M.S., 

coco ratllat, ametlles picades, pinyons 

i sucre, fruita confitada... Fer el pastís 

en forma de braç de gitano farcit també 

assegura l’èxit. En un forn elèctric el 

resultat està garantit.

pastís d’aniversari
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asisa impulsa la primera 
càtedra de medicina 
humanitària a la Universidad 
rey Juan carlos 

| elvira palencia

asisa i la Universidad rey Juan carlos 

(URJC) de Madrid han signat un conveni per 

a la creació de la càtedra de Medicina huma-

nitària amb l’objectiu de promoure la inves-

tigació, formació i divulgació en matèria de 

Medicina humanitària mitjançant diferents 

activitats en aquests tres àmbits. 

El president d’ASISA, el Dr. Francisco 

Ivorra, i el rector de la universitat, Pedro 

González-Trevijano, van signar el conveni a 

la Facultat de Ciències de la Salut, que serà 

la seu d’aquesta càtedra. 

A l’acte de la signatura també hi van as-

sistir Ángel Gil, catedràtic de Medicina Pre-

ventiva i Salut Pública i director del màster 

en Formació i Gestió en Medicina humani-

tària, i la directora de Planificació i Desen-

volupament d’ASISA, Dra. María Tormo, co-

directora de la càtedra, entre altres. 

Aquest acord amplia la col·laboració exis-

tent entre ambdues entitats que es va enge-

gar al gener d’aquest mateix any dintre del 

màster, i reflecteix el compromís d’ambdues 

organitzacions per millorar la formació  

dels futurs professionals de la salut que des-

envolupen una gran tasca per millorar les 

condicions de vida de les poblacions més 

necessitades.

| e.p.

pedro González trevijano i el Dr. Francisco ivorra

asisa 
prestarà 
assistència 
sanitària  
al col·lectiu 
de celíacs

asisa i la Federació d’associacions 

de Celíacs d’Espanya han signat un 

acord de col·laboració a través del 

qual tots els empleats, les persones 

que pertanyen a alguna de les as-

sociacions membres de FACE i els 

seus familiars directes tindran la 

possibilitat d’accedir a una pòlissa 

d’assistència sanitària en condicions 

especials. 

Amb aquest acord, signat pel con-

seller delegat d’ASISA, Dr. Enrique 

de Porres, i la gerent de la Federació 

d’Associacions de Celíacs d’Espanya, 

Marta Teruel Parra, es busca millorar 

la qualitat de vida d’aquests pacients 

a través d’una atenció personalitzada 

i adaptada a les seves necessitats. 

Per oferir als seus integrants i fa-

miliars les millors prestacions per a la 

cura de la seva salut, FACE ha confiat 

en ASISA per la seva àmplia xarxa 

d’assistència, el seu ampli quadre mè-

dic i la seva professionalitat. Les per-

sones que gaudeixen d’aquest acord 

podran acudir a la clínica d’ASISA que 

triin i tindran la possibilitat d’accedir 

a serveis de medicina, tant primària 

com especialitzada, amb les últimes 

tecnologies i sense demores en els 

accessos.

marta teruel i el Dr. enrique de porres
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els doctors Gordon, ivorra, abad i cervera 

| e.p.

asisa felicita l’equip de natació 
sincronitzada pel seu gran èxit a moscou 

asisa, com a patrocinador oficial, 

va rebre l’equip de natació sincro-

nitzada, el passat 6 de desembre,  

que tornava del World Trophy 2010 

celebrat a Moscou, on la selecció es-

panyola va obtenir un total de 389.375 

punts, fet que la va situar com a líder 

del campionat, per sobre de les seves 

eternes rivals, les components de 

l’equip de Rússia, en el seu propi país. 

Les nedadores van mostrar la gran 

copa obtinguda com a millor equip 

i les medalles d’or en les modalitats 

d’equip, equip acrobàtic i combinada, 

i la de plata en duo temàtic, realitzat 

per les joves promeses Andrea Fuen-

tes i Ona Carbonell. 

Ana Tarrés, entrenadora del con-

junt, va declarar que l’equip està en 

un procés de renovació i creixement 

i que aquest mundial ha servit per 

assajar noves rutines que incideixen 

en l’expressió aeròbica i artística amb 

les quals es presentaran als propers 

campionats. 

ASISA se sent orgullosa dels èxits 

obtinguts per l’equip de natació sin-

cronitzada —al qual dóna suport des 

de l’any 2005— que, amb l’èxit obtin-

gut en aquest campionat, ha demos-

trat que l’esforç, la tenacitat i el tre-

ball en equip tenen finalment la seva 

recompensa.

asisa inaugura la nova seu de Lleó

La delegació d’asisa a Lleó va in-

augurar el passat 23 de novembre 

les noves instal·lacions, situades  

en el número 8 del carrer Villa  

Benavente. 

Van assistir a l’acte d’inauguració: 

el president d’ASISA, Dr. Francisco 

Ivorra, i el delegat a Lleó, Dr. Manuel 

Gordón, així com el delegat a Vallado-

lid, Dr. José Abad, el director de Red, 

Valeriano Torres, i José Manuel Cer-

vera, entre altres directius d’ASISA. 

El Dr. Gordón va subratllar la 

importància d’una atenció propera 

i personalitzada en la recerca de 

la màxima qualitat assistencial, co-

mençant per unes oficines acces-

sibles, cèntriques i dotades de les 

últimes tecnologies. 

La delegació lleonesa d’ASISA 

ha experimentat un important des-

envolupament a la província durant 

aquest any, ja que ha augmentat sig-

nificativament la seva competitivitat 

i el seu nombre d’assegurats. Actual-

ment compta amb més de 300 pro-

| e.p.

fessionals de la salut, que cobreixen 

totes les disciplines mèdiques i que 

presten els seus serveis, entre altres 

centres, a la Clínica San Francisco 

de Lleó i la Clínica Ponferrada i a 

l’Hospital de la Reina, per a la zona 

d’el Bierzo. 

A la tarda, l’església de San Mar-

cos va acollir un concert a càrrec 

del quartet de corda Óscar Esplá, 

grup de joves músics de l’Escola 

de Música Reina Sofia, patrocinats 

per ASISA i per la Fundació Albéniz, 

que va interpretar obres de Mozart 

i Tchaikovski. El concert, al qual 

van assistir gairebé 200 convidats, 

va comptar amb la presència de la 

presidenta de la Fundació Albéniz, 

Paloma O’Shea.
paloma o´shea, i els doctors Gordón i ivorra, 

amb els músics
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Autònoma de Barcelona, la Univer-

sitat Pompeu Fabra, la Universitat 

Ramon Llull i la Universitat Interna-

cional de Catalunya, o de qualsevol 

dels seus centres adscrits. En total, 

el programa, que ha rebut el reco-

neixement de la comunitat mèdica 

i universitària pel rigor en la selec-

ció i la contribució a la qualificació 

professional de metges i infermeres, 

engloba 330 màsters i postgraus de 

l’àmbit de la salut.

el programa de beques assistència 

Sanitària per a metges i infermeres, 

creat l’any 2008, arriba a la seva ter-

cera edició amb l’ambició de genera-

litzar els avantatges que proporciona 

als estudiants i ampliar el seu abast 

a tots els programes universitaris 

de tercer cicle de l’àmbit de la sa-

lut existents a Catalunya. En el curs 

acadèmic 2010-11, podran sol·licitar 

les beques els estudiants de la Uni-

versitat de Barcelona, la Universitat 

Amb una dotació de 30.000 

euros, els ajuts cobreixen el 50% de 

l’import de la matrícula del màster 

o postgrau i s’atorguen a metges i 

infermeres que realitzin els seus es-

tudis durant el curs acadèmic 2010-

2011. Amb l’objectiu de donar suport 

als professionals de la medicina, el 

Programa de beques es dirigeix a es-

tudis de tercer cicle, de manera que 

la incidència en l’exercici de la pro-

fessió és gairebé immediata, posant 

un èmfasi especial en la infermeria, 

en reconeixement a una tasca indis-

pensable per al bon funcionament 

del sistema sanitari. A més, és un 

dels pocs programes de l’àmbit de la 

salut finançat íntegrament per una 

institució privada en tot l’estat.

Des de la seva creació, el Progra-

ma de beques Assistència Sanitària 

ha rebut cada vegada més sol·licituds 

i en l’edició anterior va concedir 27 

ajuts. Enguany, el termini de lliura-

ment de la sol·licitud finalitza el 16 

de gener de 2011. Els metges i les in-

fermeres interessats en el Programa 

de beques poden consultar les ba-

ses i els requisits per aconseguir els  

ajuts al web d’Assistència Sanitària 

(www.asc.es).

assistència sanitària amplia el seu 
programa de beques en arribar a la 
tercera edició   
|    oriol conesa 

L’asseguradora renova el compromís amb la comunitat mèdica i universitària per al curs 2010-11 i amplia l’oferta 

d’ajuts a tots els centres universitaris que ofereixen programes de tercer cicle de l’àmbit de la salut. Es concedi-

ran 30.000 euros en beques, que cobriran el 50% de l’import de la matrícula dels estudiants i impulsaran, així, 

la formació dels nous professionals. En total, s’inclouen en el programa més de 330 màsters i postgraus amb una 

forta demanda entre metges i infermeres.



cada cop hi ha més socis 
en les activitats de l’Àrea 
de participació de scias 

Les activitats programades per 

l’Àrea de Participació de SCIAS s’han 

consolidat amb una àmplia oferta 

com un vehicle per a la implicació 

de la massa social de l’entitat en el 

desenvolupament i consecució dels 

seus objectius. Durant els últims 

mesos, s’ha constatat un augment 

del nombre de persones que partici-

pen en les conferències, cursos, pro-

postes lúdiques i altres activitats que 

s’organitzen, tant en la seva seu so-

cial de Barcelona com en altres punts 

de la geografia. Precisament, al mes 

de novembre es va celebrar una de 

les dues reunions anuals de secre-

taris, portaveus i coordinadors dels 

equips lúdics i de treball de l’Àrea de 

Participació de SCIAS. En el decurs 

de la reunió es van presentar les 

dades actualitzades de l’activitat de 

l’Hospital de Barcelona, es va fer un 

repàs del dia a dia de la participació, 

es van anunciar notícies d’interès de 

SCIAS i Assistència Sanitària i, per úl-

tim, es va obrir el torn de preguntes.

Entre les cites culturals que han 

tingut lloc darrerament, destaca el 

concert que la Coral SCIAS Atzavara 

va oferir al Santuari de la Mare de 

Déu del Roser de Pompeia amb mo-

tiu de la celebració del centenari de 

l’església. L’acte va reunir un públic 

| o. c.

nombrós, i els cantaires van interpre-

tar peces de Beethoven, Mozart, tra-

dicionals catalanes i populars ame-

ricanes, russes i fineses. En aquesta 

ocasió, la direcció de la coral va anar 

a càrrec de Marco Mezquida, que va 

substituir amb mestria la titular Ne-

rea de Miguel.

També, com cada trimestre, es 

van dur a terme diverses conferèn-

cies de caire sanitari, així com cul-

turals. El Dr. Cabot va analitzar les 

patologies oculars més freqüents 

en l’adult sènior i el Dr. Galí va par-

lar sobre la tipologia i el tractament 

de les fractures de fèmur, que és 

un dels accidents més habituals en 

certs segments de la població. Entre 

les conferències culturals destaca 

la que M. Isabel Pijoan va dedicar 

a la personalitat literària de Joan 

Maragall i la que, amb el títol <<Com 

es fa el temps a la televisió?>>, Fran-

cesc Mauri va oferir a la delegació 

d’Assistència Sanitària de Manresa.

El descobriment de la geogra-

fia i nous paratges és una parcel·la 

que, des de l’Àrea de Participació 

de SCIAS, es porta a la pràctica 

mitjançant les visites culturals que 

s’organitzen periòdicament. Les més 

recents han estat l’excursió a la vila 

de Moià i a Santa Maria de l’Estany 

i, per part de l’equip del Penedès, la 

visita al castell de Miravet i les coves 

de Benifallet.

Per a aquest any 2011, ja s’ha po-

sat en marxa la nova programació 

d’activitats de l’Àrea de Participació 

de SCIAS. Com a novetat, es crearà 

un nou curset de sardanes en què els 

assistents podran aprendre a ballar-

ne i, a més, a comptar-ne.

Un estudi sobre prematurs tardans elaborat pel 

Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de 

Barcelona ha estat reconegut amb el premi Jeró-

nimo Soriano al millor article publicat l’any 2009 a 

Anales de Pediatría. L’Associació de Pediatres Es-

panyols (AEP) li atorga el guardó per haver fet una 

estricta revisió de la morbimortalitat dels prematurs 

nascuts entre les 34 i 36 setmanes. L’estudi arriba a 

la conclusió que es tracta d’una població sovint infra-

valorada, tot i precisar atenció perinatal i neonatal i 

seguiment neurològic.

Ahir es va lliurar a Teruel el premi Jerónimo 

Soriano al millor article publicat a Anales de Pe-

diatría durant l’any 2009, una revista que vol retre 

homenatge a qui ha estat considerat com el primer 

pediatre de la història de la medicina espanyola. En 

aquesta edició, l’AEP ha concedit el reconeixement 

a l’article <<Prematurs tardans: una població de risc 

infravalorada>>, elaborat per un grup de metges, 

encapçalat pel Dr. Xavier Demestre, del Servei de 

Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Barcelona. 

Anales de Pediatría, la revista de més prestigi en tot 

l’àmbit de llengua castellana, va publicar l’estudi al 

mes de juny.

El treball és una revisió de la mortalitat i morbidi-

tat dels prematurs tardans, que són aquells nascuts 

entre les 34 i 36 setmanes, abans anomenats <<qua-

si a terme>>. Amb la supervivència progressiva dels 

prematurs més petits, aquests han estat considerats 

de baix risc, i no és així, ja que tenen una taxa de 

morbimortalitat molt més elevada quan se’ls com-

para amb els nascuts a terme (és a dir, de més de 36 

setmanes). Aquesta experiència ha de fer pensar a 

canviar els protocols obstètrics i intentar que el part 

sigui el més proper a les 38-39 setmanes. A banda 

dels parts prematurs per indicació mèdica i dels es-

pontanis, s’han de evitar els iatrogènics, casos en 

què no consta una indicació clara del final de la ges-

tació i que, en ocasions, responen més a criteris de 

conveniència de l’obstetre o de la mare.

L’associació 
de pediatres 
espanyols premia 
un estudi de 
l’Hospital de 
Barcelona
|    o. c.
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assistència sanitària presenta 
la primera aplicació de consulta 
mèdica per a smartphones amb 
realitat augmentada 
|    o. c.

L’asseguradora mèdica ha posat 

en marxa un nou servei específic 

d’accessibilitat que inclou el con-

tacte amb el Servei d’Urgències 

Domiciliàries (SUD), consulta i lo-

calitzador del quadre mèdic, cerca 

de centres d’atenció urgent i hospi-

talària, realitat augmentada i altres 

serveis mèdics, a través dels nous 

telèfons mòbils intel·ligents. És la 

primera aplicació desenvolupada en 

el sector de les assegurances mè-

diques a tot Espanya amb aquestes 

característiques. L’eina, basada en 

la usabilitat, sorgeix del compromís 

de l’entitat per garantir una atenció 

òptima i al més accessible possible 

per als problemes de salut dels seus 

assegurats.

Assistència Sanitària posa a 

disposició dels seus assegurats 

una aplicació gratuïta per a iPhone 

(Apple), Blackberry i Android (Goo-

gle) que proporciona diverses fun-

cions per facilitar l’accés als serveis 

de l’entitat. A més del contacte amb 

el SUD i la possibilitat de consultar i 

localitzar els centres d’atenció sani-

tària i el quadre mèdic de l’entitat, 

l’aplicació més novedosa és la rea-

litat augmentada. Ara, per prime-

ra vegada a Espanya, a través del 

telèfon mòbil es podrà localitzar el 

centre o metge del quadre facultatiu 

més proper, verificar a quina distàn-

cia es troba i saber com arribar-hi 

amb el simple gest d’enfocar la cà-

mera com si fos una brúixola.

En el disseny senzill i usable de 

l’aplicació han primat els criteris 

intuïtius. Així, l’eina, pensada per  

a consultes que requereixen im-

mediatesa, serà més efectiva. És la 

primera vegada que la realitat aug-

mentada s’utilitza en el sector mèdic 

espanyol i, sens dubte, representa 

un valor afegit per a l’assegurat. Les 

aplicacions en els Smartphones es-

tan canviant la manera d’accedir a la 

informació i als serveis i crearan un 

nou model a Internet; de fet, les apli-

cacions ja compten amb 13 milions 

d’usuaris a Espanya. Segons el Dr. 

Ignacio Orce, president d’Assistència 

Sanitària, <<conscient que aques-

ta tendència continuarà creixent el 

proper any, sobretot entre determi-

nats segments de població, Assis-

tència Sanitària ha volgut integrar  

les noves tecnologies en la seva 

oferta de serveis i productes>>. Un 

directori amb sistema de geoposicio-

nament, entre altres utilitats, és un 

mitjà idoni per garantir una atenció 

sanitària de qualitat i fer-la propera 

als assegurats.

L’aplicació està actualment en 

proves i, pròximament, la descàrrega 

gratuïta de l’eina estarà disponible a 

les botigues virtuals d’Apple, Blakbe-

rry i Android, i també serà accessible 

des del web d’Assistència Sanitària 

(www.asc.es). Els bons resultats de 

la prova pilot apunten a una pròxi-

ma ampliació de les funcionalitats 

disponibles que, gràcies al sistema 

d’actualització periòdica dels termi-

nals, es podrà implementar de for-

ma automàtica en el moment que es 

produeixi.

L’asseguradora mèdica Assis-

tència Sanitària és un exemple del 

cooperativisme sanitari, un parti-

cular model d’autogestió ideat pel 

Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys 

i basat en la igualtat dels metges i 

els usuaris en els òrgans de decisió i 

gestió. Actualment, l’entitat compta 

amb prop de 200.000 assegurats i 

un quadre facultatiu format per més 

de 4.000 metges a la seva disposi-

ció. A més, és proveïdor mèdic oficial 

del FC Barcelona.



LA MÀGIA DEL DIA DE SANT JORDI
Pseudònim: Wonderer

El dia havia despertat clar, amb una brisa suau que et gronxava els cabells, amb un sol brillant sense ni un núvol que li fes 
ombra. Un dia esplèndid, adequat per a l’ocasió. I és que aquell era un dia marcat en el calendari català, que també tenia ressò 
en moltes societats del món. Sí, era la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril. Sens dubte, un gran dia.

Era tard. Apressat, baixava les escales. De primer havia d’anar a l’editorial a revisar el programa per a aquell dia, després hauria 
d’anar a signar els exemplars del seu nou i darrer llibre i, finalment, podria gaudir d’aquell esplèndid dia com una persona 
anònima, fent el que més li plagués.

“Aaaah!” Badallava la Sònia. Avui, gaudint d’un dia festiu, aprofitaria perquè el seu gran ídol li signés el llibre que guardava 
com un tresor des de feia una setmana. Se l’havia llegit en pocs dies i, des de llavors, esperava amb ganes aquell dia.

A les 8 en punt estava llevat. Sempre tenia feina, però avui en tindria el doble. La gent, gaudint d’un dia festiu, embrutava molt 
els establiments i, no sabia mai per què, el seu sempre era el que quedava més brut. Per tant, com més aviat arribés, millor. 
Així que es va preparar un esmorzar fugaç i marxà ràpidament, sense perdre temps.

Quan sortí de l’editorial el portaren directament a la botiga on hauria d’estar signant exemplars durant pràcticament tot el matí. 
Li semblava avorrit, però l’al·licient que l’impulsava a fer-ho era saber que hi havia gent que l’idolatrava. Així que va arribar, 
s’assegué a la cadira tosca, d’on no sabia si es podria aixecar ni tan sols mitja hora més tard, i es disposà a entrenar la mà.

La Sònia entrava al local plena d’alegria, podria realitzar el seu somni! El conegut escriptor li dedicaria el seu llibre! No la van 
desanimar ni les llargues cues que hi havia ni l’ambient calorós que s’havia apoderat de la sala. Es va posar a la cua i esperà.

Escombra amunt, escombra avall, netejo un vidre, netejo l’altre. Així estava des de feia una bona estona quan va arribar el 
famós escriptor, que semblava anar acompanyat d’un seguici d’incomptables persones que eren els seus estimats lectors. “Qui-
na expectació! Total, per aconseguir una dedicatòria i una signatura de res! Bah!” A ell l’ocupaven assumptes més rellevants.

“Ai, quin avorriment” era el que pensava en Jordi, l’escriptor, després d’una hora escrivint: “petons”, “espero que t’agradi” i 
coses semblants.

“Quina emoció!” Faltaven pocs minuts per entrar en contacte visual amb el seu ídol! No era una meravella, un somni fet 
realitat? La Sònia estava tan contenta que no cabia a la pell.

“Falta poc per acabar el meu torn” pensava, passiu, en Lorenzo. Ai, quantes ximpleries havia de suportar simplement pel fet de 
ser un empleat de la neteja. Ja li havien dit unes quantes coses que, si no fos un ciutadà pacífic, haurien provocat un daltabaix.

De sobte, tots aquests pensaments i les veus de centenars de persones que ocupaven l’establiment van emmudir. Havia passat 
una cosa sorprenent: se n’havia anat el llum. Després va regnar el caos general. S’estaven tancant les portes! Un breu però 
clar missatge per megafonia els havia instat a seure a terra i esperar amb calma.

En Jordi, força poruc, havia corregut tant que esbufegava.

La Sònia no sabia on havia anat a parar, quasi bé no sentia el so dels altaveus.

En Lorenzo, que n’havia passat de més grosses, es va asseure, com si no passés res.

La Sònia va mirar qui tenia al seu voltant, però no veia res. Va preguntar si hi havia algú i en Jordi i en Lorenzo van contestar.

Van començar a parlar per oblidar la sensació d’impotència davant el fet d’haver d’esperar.

Ningú no sabia qui era qui, podien parlar anònimament. En Lorenzo va comentar el fet que l’escriptor famosíssim que firmava 
llibres li semblava força cregut, amb aquell posat seu de superioritat. La Sònia va haver d’acceptar que era veritat, que li havien 
pujat una mica els fums arran de l’èxit i la fama, però que no es podia negar que escrivia bé. En Lorenzo, poc aficionat a la 
lectura, deia que descriure quatre personatges les vides dels quals s’encreuen per un assumpte concret no té res de particular, 
que és fàcil. Aquí, en Jordi va entrar en la conversa al·legant que l’argument no tenia res de particular, però que la manera 
com estava expressat era el que veritablement li donava forma. La Sònia, completament d’acord, deia que ella havia provat 
d’escriure alguna vegada i que no li havia sortit bé, que era complicat, i que ho havia deixat estar. L’escriptor va recomanar-li 
que continués escrivint. En Lorenzo, en canvi, li va aconsellar que busqués una feina estable que li proporcionés diners sufi-
cients per viure, tot i que mai no arribés a ser famosa, perquè moltes vegades els ciutadans de carrer viuen molt millor que els 

NARRACIONS DE SANT JORDI
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Reproduïm a continuació els dos textos guanyadors del Concurs de Sant Jordi de 2010 convocat per l’Àrea 
de Participació de SCIAS-Hospital de Barcelona, destinat als socis més joves de l’entitat.



ALÈ IMMIGRANT SOBRE CENDRES DE POMPEIA
Pseudònim: Pichi

Sentir-se autèntic foraster del món i de la vida quan arribes a un paratge nou i insòlit i descobreixes que estàs sol. Recordes 
d’on provens i maleeixes no saber on vas. T’atures en la fosca i freda nit i et deixes caure al sofà polsegós d’una habitació 
de pensió.

La remor de la pluja bruta repicant sobre els vidres esquerdats fa que et submergeixis en un somni profund, i de sobte apa-
reixen colomes de la pau amb ales ensangonades que et fan fugir extasiat cap al buit, on s’esperen milers d’ànimes en pena 
que, com tu, han estat declarades indesitjables per la bella i alhora cruel societat. La música distorsionada que emergeix de 
la televisió fa que et despertis suat i inquiet, però només et fan falta uns instants contemplant la pantalla per adonar-te que 
el melancòlic vals trenat per una magnífica parella de Hollywood no té res a veure amb el teu malson metafòric. En una de 
les escenes de la pel·lícula en blanc i negre acaba apareixent el rutinari discurs americà de sempre, defensant la llibertat, 
l’amor i el respecte. Eixes paraules sense sentit de les quals la humanitat fa cas omís, ja no et destorben i furibunden com 
solien, sinó que solament t’impulsen a canviar de canal. S’obre un teló grana i observes una altra parella que s’estreny 
amb força mentre balla un tango al terrat d’un edifici. És que potser s’ha posat tothom d’acord i s’ha declarat la nit de la 
dansa i la passió? Llavors vol dir que t’han tornat a excloure del curs dels bons esdeveniments.

El múscul latent que duus a dintre el pit torna a rebre gèlids sotracs que, com la llanterna de proa que guia un vaixell, et 
condueix a desitjar deplorables ultratges a aquells que gaudeixen de la mínima alegria que a tu tant et manca. Com ara 
que, dels peus danyats i ferits de goig d’aquells que dansen, emani un fum dens i opac que ennegreixi el sostre del món, 
de tal manera que tot allò que resti alegre als erms de la terra, passi per magatzems volcànics i esdevingui cendres de 
Pompeia. I per caprici, tu amb el teu alè estranger les podràs espargir arreu, i la gent desolada respirarà l’essència d’un 
Cupido que ja ha mort.

Però altre cop et lleves del teu estat de somieig i descobreixes el coixí humit, nafrat de plors gruixuts. Una nova albada treu 
el cap per l’horitzó i desitges fermament que s’acabin les teves penúries. Vestit amb la millor de les voluntats, surts al carrer 
i t’esforces a veure dolces intencions germinar dels carrers encara despullats després de la tempesta. Fas desaparèixer els 
escurçons del teu rancor, i els reemplaces per un somriure propi dels mateixos déus de l’Olimp. I, sense voler-ho admetre, 
saps que el caràcter llòbrec ha deixat pas a un humor plaent i jovial que poc a poc omple amb llum suau les escletxes dels 
vells remordiments.

T’endinses en l’eixordadora multitud sabent que és possible que el teu silenci et delati. T’adones, feliç, que les nimfes 
han acampat entre els carrers de l’urbs i amb el pretext d’una diada de flors, les dòcils criatures s’han desfet de blanques 
orquídees per estendre l’efluvi de roses amb pètals rojos.

Tot plegat t’origina ardents flames a l’estómac que t’ocasionen l’explosió d’un sanglot de gaubança, i així per primer cop 
sents que formes part d’alguna cosa. De nou Sant Jordi ha vençut el drac.

famosos. Aleshores va tornar el llum.

Encara mig enlluernats, van posar-se a caminar com feia la gent, de manera que quan van voler mirar amb qui havien conversat 
durant aquells curts però ben aprofitats minuts els uns ja eren fora del camp visual dels altres. O això semblava.

I van continuar amb els seus afers: signar, esperar, netejar...

Finalment, l’escriptor va dedicar el llibre a la Sònia que, entre empentes i crits, no va poder llegir la dedicatòria. Quan sortia, 
un empleat li va picar l’ullet. 

Quan, a casa, va poder llegir per primera vegada el que li havia posat l’autor, va quedar bocabadada. Li havia posat que ningú 
neix sabent escriure. I va recordar el gest amistós de l’empleat... I es va posar a escriure amb ganes i perseverança, després 
d’adonar-se de qui eren aquells dos homes misteriosos amb qui havia conversat en la foscor.

Anys de feina més tard, la Sònia es va convertir en una escriptora famosa, però no gens vanitosa perquè sabia que, tot i que 
havia arribat a la fama, molta gent vivia feliç i no l’envejava gens ni mica.

El que ningú no va arribar a descobrir mai va ser el motiu pel qual se’n va anar el llum, el fet que, indirectament, va desenca-
denar la fama de la Sònia. Qui sap, potser la màgia de Sant Jordi?

GRUP 
B



22 | 

cooperativisme | relacions institucionals

el camí cap a la cobertura 
universal dels sistemes de salut

l’actual situació de crisi obliga 

els governs a redoblar els esforços 

per finançar la despesa sanitària. 

Mentrestant, la demanda sanitària 

creix ràpidament a causa de factors 

com l’envelliment de la població, 

l’augment de les malalties cròniques 

o el progressiu encariment d’alguns 

tractaments. L’Organització Mundial 

de la Salut, conscient d’aquest fet, 

ha dedicat el seu informe anual so-

bre la salut en el món al finançament 

dels sistemes de salut, recomanant 

als governs algunes fórmules per 

augmentar els recursos sanitaris i 

consumir-los de forma més eficient. 

L’informe, que duu per títol El fi-

nançament dels sistemes de salut. 

El camí cap a la cobertura universal, 

ofereix una sèrie de receptes desti-

nades a millorar el finançament dels 

sistemes de salut, per evitar, entre 

altres coses, que la factura sanitària 

empenyi anualment cent milions de 

persones a la pobresa. A partir de 

dades empíriques recollides en tot el 

món, s’explica de quina manera tots 

els països, rics o pobres, poden ajustar 

els seus mecanismes de finançament 

sanitari per facilitar que més perso-

nes rebin l’atenció sanitària que ne-

cessiten. L’OMS també encoratja la 

comunitat internacional a secundar 

els esforços que fan els països amb 

ingressos baixos i mitjans per assolir 

una major cobertura sanitària. 

En la presentació de l’informe, 

que va tenir lloc durant la conferència 

interministerial celebrada a Berlín el 

22 de novembre, la directora general 

de l’OMS, Margaret Chan, va manifes-

tar que <<la pressió governamental 

per prendre decisions polítiques en-

certades augmenta en resposta a la 

creixent demanda pública d’accés a 

una atenció mèdica assequible i d’alta 

qualitat. En un moment en què hi ha 

escassetat de diners, el meu consell 

per als països és el següent: abans 

de buscar d’on retallar la despesa 

de l’assistència sanitària, cal buscar 

opcions que millorin l’eficiència. Tots 

els sistemes sanitaris, a tot arreu, po-

drien usar millor els recursos, ja sigui 

a través de pràctiques de contracta-

ció millors, d’un major ús dels produc-

tes genèrics, de millors incentius per 

als proveïdors o d’un finançament i 

uns procediments administratius 

simplificats>>. La doctora Chan va 

emfasitzar especialment que <<nin-

gú que necessiti atenció sanitària no 

hauria d’haver d’arriscar-se per això a 

la ruïna econòmica>>, en clara al·lusió 

als sistemes sanitaris basats en el 

pagament directe per l’atenció sani-

tària. Com diu l’informe, en ocasions 

l’ús dels serveis sanitaris suposa per 

als ciutadans incórrer en despeses 

catastròfiques per a la seva econo-

mia personal a l’hora de pagar per 

l’assistència prestada, empenyent-

los a la ruïna financera. En alguns 

països, fins a l’11% de la població pa-

teix aquest tipus de dificultat finance-

ra greu cada any i fins al 5% es veu 

arrossegada a la pobresa. En l’àmbit 

mundial, al voltant de 150 milions de 

persones pateixen anualment catàs-

trofes financeres per aquest motiu i 

| Jose pérez

100 milions més es veuen obligades 

a viure per sota del llindar de la po-

bresa. Aquesta situació causada per 

les càrregues financeres que suposen 

els pagaments directes, s’agreuja per 

la pèrdua d’ingressos que sofreixen 

els malalts i en certa mesura els fa-

miliars que en tenen cura. Segons 

l’Organització Internacional del Tre-

ball (OIT), només una de cada cinc 

persones en tot el món està coberta 

amb una seguretat social àmplia que 

inclogui la pèrdua salarial en cas de 

malaltia, i més de la meitat de la po-

blació mundial no disposa de cap tipus 

de protecció social formal. Únicament 

entre el 5% i el 10% de les persones 

estan cobertes en l’Àfrica subsaharia-

na i en l’Àsia meridional, mentre que 

en els països d’ingressos mitjans els 

índexs de cobertura varien entre el 

20% i el 60%. 

Un altre obstacle en la ruta cap a 

la universalització de la cobertura sa-

nitària, segons l’informe de l’OMS, és 

la disponibilitat de recursos. Cap país, 

amb independència de la seva riquesa, 

no ha estat capaç de garantir a tots 

els ciutadans l’accés immediat a totes 

les tecnologies o intervencions que 

puguin millorar la seva salut o allargar 

la seva vida. Un tercer obstacle identi-

Despesa pública sanitària com a percentatge de les despeses totals dels governs per  
regions de l’oms, 2000-2007
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ficat en l’informe seria l’ús ineficient i 

no equitatiu dels recursos, que fa que 

a escala mundial es malgasti entre el 

20% i el 40% dels fons destinats a 

la salut. 

Per superar aquests obstacles, 

l’OMS proposa actuar en tres àmbits: 

fomentar el prepagament i la manco-

munació dels riscos per evitar la de-

pendència dels pagaments directes 

quan es necessita l’assistència mè-

dica, recaptar més fons i millorar la 

gestió dels recursos. 

Segons l’OMS, per evitar la depen-

dència dels pagaments directes s’ha 

d’evolucionar cap a un sistema de re-

captació més equitatiu, fet que suposa 

eliminar els obstacles econòmics que 

impedeixen a la població rebre aten-

ció sanitària. Països com Japó, que 

asseguren la prestació de serveis de 

salut a tota la població, ho han acon-

seguit gràcies a mecanismes que en-

grosseixen un fons comú, de manera 

que la càrrega financera no recau 

únicament en el malalt. Aquests me-

canismes es basen en els pagaments 

realitzats abans de patir una malaltia, 

mancomunats d’alguna manera, i que 

s’empren per finançar el tractament i 

la rehabilitació dels malalts i discapa-

citats, així com la prevenció de malal-

ties. Únicament quan els pagaments 

directes estan per sota del 15%-20% 

de la despesa sanitària total, la inci-

dència de la catàstrofe financera i 

l’empobriment descendeixen fins a 

nivells insignificants. 

Respecte a l’augment de la recap-

tació de fons per finançar la sanitat, 

la directora de l’OMS afirma que <<la 

riquesa nacional no és un requisit 

previ per avançar cap a la cobertura 

universal. Països amb nivells similars 

de despesa sanitària arriben a uns 

resultats de salut sorprenentment 

dispars en comparació de les seves 

inversions>>, i atribueix aquestes di-

ferències a les decisions polítiques. 

Les estratègies que l’OMS proposa 

als estats per recaptar més diners 

per a la salut es basen a augmentar 

l’eficiència en la mateixa recaptació, 

combatent l’evasió d’impostos i de pri-

mes d’assegurances en les economies 

submergides; restablir la prioritat de 

la despesa sanitària en els pressupos-

tos generals dels estats; buscar fonts 

de finançament innovadores, com per 

exemple l’aplicació de taxes sobre els 

productes que són perjudicials per a la 

salut, i fomentar l’ajuda internacional 

per al desenvolupament de la salut. 

El tercer àmbit d’actuació, al qual 

fa referència l’organisme internacional 

en el seu informe, és assegurar que 

els recursos s’utilitzin de manera efi-

cient i que se n’eviti el malbaratament. 

<<En tots els països hi ha oportunitats 

per aconseguir més amb els mateixos 

recursos; per exemple, se solen utilit-

zar medicaments cars quan es dispo-

sa d’opcions més barates i igualment 

eficaces>>, diu la Dra. Chan. En molts 

països, segons l’informe de l’OMS, l’ús 

d’antibiòtics i injeccions és excessiu i 

el seu emmagatzematge és deficient, 

cosa que comporta la consegüent de-

terioració. La reducció de despeses 

innecessàries en medicaments i l’ús 

més adequat dels mateixos, sumats 

a la millora del control de la qualitat, 

podrien fer que els països estalvies-

sin fins al 5% de la despesa sani-

tària. Altres propostes recollides en 

l’informe en relació amb aquest àm-

bit d’actuació s’encaminen a treure el 

màxim profit de les tecnologies i dels 

serveis sanitaris, motivar el personal 

sanitari, millorar l’eficiència hospita-

lària, atacar la corrupció i reduir els 

errors mèdics. 

Finalment, l’OMS assenyala que 

els actuals sistemes de finançament 

de cada país són el punt de partida 

sobre el qual treballar d’acord amb 

els seus propis valors, limitacions i 

oportunitats, en un procés que ha de 

nodrir-se de les experiències nacio-

nals i internacionals.

Beneficiaris de la seguretat social de nigèria 
mostren les seves targetes sanitàries 

reunió de la Junta Directiva de l’iHco
| J. p.

el passat 1 de desembre es va celebrar la reunió de la Junta  

Directiva de l’Organització Internacional de Cooperatives de  

Salut (IHCO), presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident 

de la Fundació Espriu. En aquesta ocasió, en què van participar 

els representants de les cooperatives de salut d’Argentina, Brasil, 

Suècia, Malàisia i Espanya, la reunió es va celebrar per primera  

vegada a través d’Internet, com una mesura per reduir les despe-

ses de l’organització internacional d’acord amb l’actual situació  

econòmica. 

El tema principal que es va abordar durant la reunió van ser 

els avenços en l’actual procés de reestructuració de les organitza-

cions sectorials de l’Aliança Cooperativa Internacional, entre elles 

l’IHCO. El president va presentar un detallat informe sobre els pas-

sos que s’han fet fins al moment en relació amb l’estatus de l’IHCO,  

la interrelació amb les altres organitzacions sectorials i el seu  

finançament. 

Els membres de la junta van aprovar l’informe i van mostrar el 

seu suport al president perquè continuï amb la tasca iniciada, en 

col·laboració amb altres organitzacions sectorials, per aconseguir 

una posició al si de l’ACI que permeti desenvolupar amb èxit el pla 

de treball aprovat en la reunió de Washington el passat mes de juliol, 

i contribuir alhora en els esforços que tot el moviment cooperatiu 

global realitza perquè l’any 2012, declarat per les Nacions Unides 

l’Any Internacional de les Cooperatives, suposi un punt d’inflexió en 

la implantació del model empresarial cooperatiu. 

La junta també va acordar acceptar la invitació del Dr. Eudes de 

Freitas Aquino, president d’Unimed de Brasil, per celebrar la seva 

pròxima reunió el 23 de febrer a Sao Paulo (Brasil).
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Les institucions de la Fundació 
espriu destacades en l’informe 
sectors de la nova economia 
20+20: economia social

La Fundació espriu i el model em-

presarial que representen les institu-

cions que la formen han estat objec-

te d’estudi en l’informe Sectors de la 

nova economia 20+20: Economia So-

cial, recentment publicat per l’Escola 

d’Organització Industrial i realitzat 

per un equip d’investigadors de CI-

RIEC-Espanya. La Fundació Espriu, 

juntament amb altres cooperatives 

i institucions de l’Economia Social, 

apareix reflectida en l’informe com 

una experiència empresarial d’èxit 

representativa de valors com la 

sostenibilitat, la creativitat, la trans-

parència, la participació, la responsa-

bilitat, la tecnologia i el compromís. 

Tots els casos empresarials que 

s’han seleccionat procedeixen del 

subsector de mercat de l’Economia 

Social. La seva elecció ha estat rea-

litzada per la Confederació Empre-

sarial Espanyola de l’Economia So-

cial (CEPES), atenent tant a criteris 

de localització i sector empresarial  

com al fet que es tracta d’empreses 

innovadores i d’èxit que destaquen per 

la seva capacitat organitzativa, per la 

seva implantació en el mercat, per  

la seva faceta social i per la seva ges-

tió eficient de processos o productes. 

L’informe emfatitza que <<de la 

Fundació Espriu, podem aprendre 

que els valors cooperatius poden 

estendre’s més enllà del mateix 

col·lectiu. Les entitats de la Fundació 

Espriu van ser promogudes 

des del col·lectiu de metges; 

no obstant això, aquests no-

més són el 50% del projecte, 

atès que també s’ha tingut en 

compte l’usuari dels serveis sa-

nitaris. La Fundació Espriu sem-

pre ha considerat que els serveis 

sanitaris són un dret bàsic, i que la 

societat necessita que la sanitat si-

gui un servei de qualitat. A més, han 

de ser també els mateixos metges els 

que realment prestin aquests serveis 

d’una manera agradable, digna i sa-

tisfactòria. Estem davant una situa-

ció de win-win, en la qual ambdues 

parts hi guanyen>>. 

U na d e les  co nc lus io ns  d e 

l’informe, pel que fa a la Fundació 

Espriu, afirma que la clau de l’èxit és 

la col·laboració entre els prestadors 

d’un servei i els seus receptors, que 

afavoreix la creació de valor social 

sostenible, i argumenta que <<la po-

sada en conjunt de les necessitats i 

preferències de proveïdors i clients, 

agrupats entorn d’una organització 

amb uns forts valors cooperatius, 

pot crear un valor total a llarg termi-

ni, que excedeixi els beneficis econò-

mics que s’obtindrien mitjançant un 

model mercantil general>>. 

L’informe conclou amb unes 

<<lliçons transversals>>, basades en 

els trets comuns que presenten les 

entitats analitzades. Entre aquestes 

lliçons destaca que les empreses 

d’Economia Social es diferencien cla-

rament en el seu mapa de valors de 

les empreses ordinàries controlades 

pel capital; s’orienten cap a la viabi-

litat a llarg termini, basada en la sa-

tisfacció de les necessitats de la seva 

clientela; generen un elevat nombre 

de llocs de treball; aposten per la 

qualitat dels processos productius, 

com a garantia de la seva sostenibi-

litat; es vinculen al territori, davant 

altres concepcions més impersonals, 

i presenten una elevada freqüència 

de treball col·laboratiu en xarxa. 

Com a conclusió final, l’informe 

assegura que l’Economia Social i la 

viabilitat empresarial sostenible van 

unides quan s’apleguen valors so-

cials, persones emprenedores, orga-

nitzacions flexibles i feina ben feta. 

| Jose pérez
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L’economia social com 
a actor empresarial 
de la cooperació al 
desenvolupament 

Les polítiques de cooperació al des-

envolupament mostren un interès 

creixent per generar mecanismes i 

instruments que incrementin la par-

ticipació del sector privat empresa-

rial en activitats que, per les seves 

característiques i la seva naturalesa, 

contribueixin a reduir els nivells de 

pobresa dels països socis de la co-

operació al desenvolupament. Les 

estratègies espanyoles de cooperació 

al desenvolupament es dirigeixen cap 

al creixement econòmic i la promoció 

del teixit empresarial per posar-lo al 

servei d’una reducció de la pobresa 

més ràpida i efectiva, és per això que 

cada vegada tenen més en compte 

el sector cooperatiu i de l’Economia 

Social. 

Amb l ’objectiu de promoure 

l’intercanvi d’experiències i bones 

pràctiques entre les organitzacions 

i entitats de l’Economia Social que 

desenvolupen projectes de coopera-

ció al desenvolupament, o que estan 

interessades a endegar aquesta línia 

de treball, la Confederació Espan-

yola d’Empreses d’Economia Social 

(CEPES) va organitzar el passat 15 

de desembre a Madrid un taller en el 

qual van participar les principals en-

titats de l’Economia Social espanyola, 

entre les quals hi havia la Fundació 

Espriu, representada pel seu vicepre-

sident, el doctor José Carlos Guisa-

do, que va fer una presentació de les 

principals accions de cooperació al 

desenvolupament que porten a terme 

les institucions de la Fundació Espriu. 

La jornada de treball, que duia 

per títol <<L’Economia Social com a 

actor empresarial de la cooperació 

al desenvolupament>>, estava pa-

trocinada pel Ministeri d’Afers Exte-

riors i Cooperació, i va comptar amb 

l’assistència de la secretària d’Estat 

de Cooperació Internacional, Soraya 

Rodríguez. 

Els participants en la trobada van 

perfilar algunes línies de treball en 

matèria de cooperació que s’haurien 

de promoure des de CEPES, i van 

establir un programa d’accions per 

donar més visibilitat i promoure mi-

llor el paper de l’Economia Social en 

cooperació.

| J. p.

el Dr. Guisado va participar 

en el taller “L’economia 

social com a actor 

empresarial de la cooperació 

al desenvolupament”

cooperatives 
europe nomena un 
nou director

La Junta Directiva de cooperatives europe ha 

nomenat Klaus Niederländer com a nou director de 

l’organització i director regional per a Europa de 

l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). 

Klaus Niederländer té experiència professional en 

el desenvolupament empresarial com a analista finan-

cer, consultor de gestió i director de programes per a 

pimes a Europa, Àfrica i els EUA. Ha realitzat un màs-

ter en Economia europea i és llicenciat en Empresa-

rials. Té experiència pràctica en el desenvolupament 

de cooperatives en diversos països d’Àfrica (per exem-

ple en el sector tèxtil artesà i en el desenvolupament 

del comerç just de cotó). El desenvolupament coope-

ratiu està arrelat en la història de la seva família, que 

va participar en la creació de la banca cooperativa 

al sud-oest d’Alemanya i en el desenvolupament del 

sector agrícola. 

Els copresidents de Cooperatives Europe, Etienne 

Pflimlin i Felice Scalvini, a l’anunciar el seu nomena-

ment, van manifestar que <<des de la Junta Directiva 

estem impacients per treballar amb Klaus Niederlän-

der per organitzar la següent fase de desenvolupa-

ment i, alhora, continuar defensant i promocionant la 

viabilitat del model empresarial cooperatiu a Europa. 

Klaus ha demostrat que posseeix les qualitats, els 

coneixements i la capacitat necessàries per a aquest 

exigent treball, a més del seu manifest interès en el 

desenvolupament de l’economia sostenible del futur 

i del seu compromís amb els principis cooperatius>>. 

Niederländer va accedir al càrrec el 15 de novem-

bre, succeint Rainer Schlüter, que va ser el director 

fins a l’abril de 2010.

| J.p.

Klaus niederländer, 

nou director 

de cooperatives europe



iii conGrés internacionaL D’investiGació en economia sociaL

CIRIEC-Espanya organitzarà a valladolid aquest congrés amb el títol L’Economia Social, pilar 

d’un nou model de desenvolupament econòmic sostenible. L’objectiu serà examinar el paper que 

l’Economia Social pot ocupar en un nou model de desenvolupament econòmic que sigui sostenible 

tant en els països del Nord com del Sud. Els principals eixos temàtics entorn als quals es desenvolu-

parà el congrés seran: l’Economia Social com a potent actor socioeconòmic i com a vector de canvi 

social i econòmic, els aliats de l’Economia Social en un nou model de desenvolupament econòmic 

sostenible i el paper dels estats i les institucions internacionals davant l’Economia Social.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

conFerència “GreGorio marañón: Un cataLanista espanyoL”

La Fundació Espriu, en col·laboració amb ASISA, Assistència Sanitària i SCIAS-Hospital de Barcelona, 

organitza la conferència “Gregorio Marañón: un catalanista espanyol” que impartirà Antonio López 

Vega, professor d’Història Contemporània de la Universitat Complutense de Madrid. L’acte, que se 

celebrarà a Barcelona, té com a objectiu rememorar la figura d’aquest metge avançat al seu temps 

quan es compleixen 50 anys de la seva defunció.

reUnió De La JUnta Directiva D’iHco

L’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) celebrarà la reunió de la seva Junta 

Directiva a sao paulo (Brasil). La reunió estarà presidida pel Dr. José Carlos Guisado, vicepresident 

de la Fundació Espriu.

assemBLea GeneraL De L’aci

L’Aliança Cooperativa Internacional celebrarà la seva Assemblea General bianual a cancún 

(Mèxic). En aquesta ocasió, a més d’abordar els assumptes estatutaris, l’assemblea suposarà la 

posada en marxa dels actes relacionats amb l’Any Internacional de les Cooperatives.
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ELOGI DE L’EDUCACIÓ LENTA 
L’educació és la columna vertebral d’una societat. De fet, és el procés a partir del qual qualsevol grup 

humà es confirma com a tal, compartint uns coneixements i uns valors que són els que facilitaran 

la convivència i l’evolució. No és estrany, doncs, que sovint s’associï la crisi social amb la del món 

educatiu, que cada dia fa més evident la manca d’una nova forma d’abordar l’educació dels infants i 

els joves. Violència a les aules, absència de responsabilitat personal, desinterès, distanciament entre 

professorat i famílies... són algunes de les seves conseqüències.
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Necessito temps: 
temps per educar, temps per viure!

Joan Domènec
Mestre i escriptor

ivim en una paradoxa continua. 
Hem creat una societat en la qual 
l’esperança de vida és la més dila-
tada que mai no hauríem pogut 

imaginar i, tanmateix, el temps se’ns escapa 
constantment i, a la feina, a casa o en l’àmbit 
familiar, l’exclamació “no tinc temps!” deter-
mina el nostre comportament i ens porta a 
una mena de frustració constant de la qual 
no sabem com sortir-ne. 

Hem accelerat les nostres vides i, a canvi, 
no hem aconseguit més temps per a nosaltres. 
La velocitat de desplaçament de les persones 
en el món occidental s’ha multiplicat per cinc 
en els darrers cinquanta anys, i el temps que 

V
utilitzem per desplaçar-nos és pràcticament 
el mateix. El poc temps que hem guanyat 
l’hem d’invertir treballant més per finançar 
mitjans de comunicació més cars... 

Aquest predomini de la velocitat com a 
signe de progrés, idea molt discutible, ens ha 
portat un temps caracteritzat per la fragmen-
tació i la compartimentació, en què passat i 
futur semblen no tenir cap mena de sentit 
i en el qual l’únic que val és el present; un 
temps colonitzat i ocupat, que comporta 
la sensació que hi ha algú que l’ocupa per  
nosaltres i no, precisament, en benefici nos-
tre; un temps accelerat en el qual només es 
valora allò que es pot fer abans, i primer, 
conseqüència d’una competitivitat absurda; 
en definitiva, un temps marcat pel deu Cro-
nos, quantitatiu, en què els fets es valoren 
pel temps que duren i no per la qualitat dels 
esdeveniments que contenen. 

L’escola és, des del seu naixement, temps i 
espai. Un temps i un espai diferenciat d’aquell 
que no és escolar. D’acord que el concepte de 
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temps educatiu ha anat evolucionant i, avui, 
és un concepte molt obert i f lexible: puc 
aprendre en qualsevol moment i en qualsevol 
lloc del món. Però, la seva concreció ten-
deix a desenvolupar aquelles característi-
ques que hem descrit en el model escolar.  

Així ens trobem amb un temps frag-
mentat, que quadricula el currículum i 
aïlla el conjunt de disciplines. Un temps 
que arriba a l’absurd quan inventa les 
hores de cinquanta minuts i quan subor-
dina la realització d’aprenentatges a la 
quantitat de temps que s’hi dedica. 

Un temps educatiu colonitzat. 
En un afany d’eficiència tècnica som 
capaços d’organitzar la globalitat del 
temps escolar i educatiu i d’ocupar-lo amb 
l’absurda  pretensió que, com més temps hi 
destinem, millors i més aprenentatges faran 
els alumnes. Tenim la sensació, a més, que ni 
els mestres, ni les famílies ni, per descomp-
tat, l’alumnat tenen la possibilitat de decidir 
a què volen dedicar el seu temps: algú ho de-
cideix per ells. 

Un temps educatiu accelerat que vol acon-
seguir com més aprenentatges, més ràpids i 
abans, millor. En definitiva, un temps marcat 
per la quantitat. Només cal repassar els debats 
i les reflexions a l’entorn del currículum: si-
sena hora, hores de castellà o de tercera llen-
gua, etc. 

Una escola i una educació marcades per 
aquesta concepció fragmentada, quantitati-
va, accelerada i colonitzada, no responen a 
les necessitats educatives de la nostra societat 
que vol aconseguir els millors aprenentatges 
per a tota la població. Si realment volem que 
l’educació sigui de tots i per a tots, que es fo-
namenti en la realització d’aprenentatges per 
ser compresos, necessitem una concepció del 
temps escolar i educatiu diferent. 

Necessitem retornar temps a les persones i 
als aprenentatges. Un temps educatiu marcat 
pel Kairos, per la qualitat, per la importància 
dels esdeveniments, d’allò que passa a l’aula 
com a espai de comunicació i d’aprenentatge. 

Aquest temps educatiu ha de basar-se en 
un conjunt de principis, dels quals en descriu-
rem els més significatius. 

•  Entendre l’educació com una activitat len-
ta. Per la seva pròpia naturalesa, l’educació 
constitueix un lent recorregut per moltes 
estacions, en les quals les persones van rea-
litzant un procés que els ajuda a créixer 
intel·lectualment i emocional. Si l’educació 
ha de portar a la comprensió profunda dels 
esdeveniments, ha de ser forçosament len-
ta, és a dir, ha de tenir el temps suficient 
per aconseguir els seus objectius. 

•  Cada aprenentatge necessita el seu temps 
per tal que pugui desenvolupar-se i as-
sentar-se. Si volem que els coneixements 
esdevinguin sabers, cal el temps en una 
multiplicitat de dimensions. Tota activitat 
educativa ha de poder definir el seu temps 
específic i no a l’inrevés, que les activitats 
educatives estiguin definides pel temps 
que hi destinem prèviament. 

•  En l’educació, menys és més. La sobre- 
càrrega de continguts escolars no produeix 
més aprenentatges. La quantitat precedeix 
sovint la superficialitat i la mediocritat i, en 
l’educació, el que compta són els aprenen-
tatges que es fan en profunditat. 

•  El temps educatiu és un temps global, en el 
qual cal interrelacionar tots els estímuls, 
espais i moments educatius que provenen 
de l’educació formal, no formal i informal. 
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Tots han de formar part d’un mateix pro-
cés educatiu, individual i col·lectiu. En tot 
cas, l’educació formal és un bon lloc per 
integrar el conjunt de missatges que cada 
alumne rep al llarg de la seva vida. 

•  Cada alumne necessita el seu temps per 
aprendre. L’atenció a la diversitat és una 
necessitat actual, davant les diferències 
d’origen, cultura, interessos, capacitats... 
dels alumnes escolaritzats. Donar a cada 
alumne el temps per al seu aprenentatge 
no és disminuir el nivell educatiu, sinó 
adequar-lo a les possibilitats de cada infant. 

•  Cada aprenentatge ha de realitzar-se en el 
seu moment. Encara que avancem els apre-
nentatges en el temps, no aconseguirem 
millors resultats a mig i llarg termini. Un 
aprenentatge fet abans de temps pot donar 
un resultar espectacular a curt termini, 
però a la llarga cal analitzar si aporta be-
neficis o no al procés particular de cada 
alumne. 

•  L’educació lenta implica també prioritzar 
l’activitat pedagògica a partir de la defini-
ció de les nostres finalitats. Això ho hem 
de fer, precisament, amb la certesa que no 
tenim temps suficient per a tot. Si només 
gestionem el temps sense definir finalitats, 
ens aboquem a un model tècnic i buro-
cràtic d’educació.  

•  L’educació necessita temps sense temps. Per 
tal d’assentar i consolidar aprenentatges, 
necessitem temps i espais buits de pres-
sió i de continguts. No hem de convertir 

l’educació en una activitat acadèmica cons-
tant. Hem de crear espais lliures de pressió 
didàctica i pedagògica per tal de donar el 
temps necessari per a la deliberació i la 
meditació, aspectes claus per aconseguir 
aprenentatges profunds. El joc és un exem-
ple clar d’una activitat imprescindible que, 
ni estrictament ni directament, no ha de 
produir cap mena d’aprenentatge. 

•  Retornar temps a la infància, a la pobla-
ció escolar en general, és el darrer princi-
pi sobre el qual volem insistir. Retornar 
temps perquè tothom tingui l’oportunitat 
d’assimilar, viure, conèixer, aprendre i 
construir els propis aprenentatges. Tenir 
temps i utilitzar-lo de forma lliure i autò-
noma és una necessitat per aprendre més i 
millor. Això suposa directament alliberar 
temps ocupat en moltes activitats des de 
les primeres edats. 

•  El professorat ha de recuperar part del 
seu temps, ha de prioritzar-lo millor, ha 
d’aplicar aquesta visió més qualitativa al 
fet educatiu. Ha de fer un plantejament 
professional i vital per tal d’adequar tots 
aquests principis no solament a fer de mes-
tre, sinó a la seva pròpia vida. Preveure 
espais no formals de relació i formació és 
un objectiu important; ser sostenibles i tre-
ballar per tal que els canvis i les millores 
perdurin en el temps, n’és un altre. I sobre-
tot no dedicar el nostre temps a aconseguir 
resultats a curt termini, afavorir la compe-
titivitat o els processos selectius. 

Aquests principis, més que un nou model 
educatiu, metodològic o didàctic, suposen 
una proposta per construir i aplicar una mi-
rada sobre el temps per a una millora real de 
la qualitat de l’escola i l’educació. No es tracta 
d’organitzar-nos millor, sinó de ser capaços 
d’adequar l’educació a cada activitat i a cada 
persona. Retornar el temps als aprenentatges 
i a les persones, des d’una perspectiva quali-
tativa, és un dels aspectes claus per intentar 
millorar aquest procés tan important per a la 
nostra societat. 

No hem de convertir l’educació en 
una activitat acadèmica constant. 

Hem de crear espais lliures de pressió 
didàctica i pedagògica per tal de 

donar el temps necessari per a la 
deliberació i la meditació
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«L’educació és un procés de 
maduració, i això demana temps»

Sergi Rodriguez

Alguns autors parlen d’una acceleració de 
la història. Com afecta això la percepció del 
temps entre les persones?
L’acceleració de la història té a veure amb les 
característiques de la societat dels dos últims 
segles, especialment el darrer, en el sentit que 
la societat tecnològica canvia a un ritme molt 
més ràpid que les de temps anteriors. Aquesta 
situació de fons afecta la nostra vida quotidia-
na i la nostra manera de veure i viure les co-
ses, és a dir, la nostra vivència del temps. Això 
comporta viure acceleradament, en una suc-
cessió ràpida de les coses, que fins i tot arriba 
a ser estressant. Les seves conseqüències es pa-
lesen en la vida de les persones i són l’origen 
de les múltiples teràpies que s’apliquen.

Vivim acceleradament perquè tenim cons-
ciència de finitud o perquè, amb la globalit-
zació, voldríem ser ubics?
Prendre consciència que el nostre temps és 
finit no porta a viure amb presses, sinó a gau-
dir menys del temps i percebre’l encara com 
a més fugaç. Vivim massa irreflexivament. És 
necessari asserenar el propi ritme de la vida 
perquè la finitud no sigui fugaç, sinó objecte 
de contemplació. Quan un està accelerat, el 
temps encara passa més de pressa que quan 
està aturat. Cal posar entre parèntesi les co-
ses. Ja deia Angelus Silesius al segle XVI que 
si un s’atura, el temps també s’atura d’alguna 
forma. Bé, no s’atura, però sí s’alenteix. Si un 
viu de forma serena, també sembla que el 
món s’assereni.

Però avui, amb els mitjans de transport i de 
comunicació, sembla que es pugui abastar 
tot. Això també accelera el temps?
Efectivament, avui dia sembla que es pugui 
ser a llocs diferents de forma gairebé simultà-
nia, gràcies a una virtualitat que no té el llast 
del cos físic. A través de la xarxa, per exemple, 
pots estar consultant una biblioteca situada 
a l’altre punta del planeta i, al mateix temps, 
fent una visita virtual a les ruïnes d’una ciu-
tat antiga que s’ha reconstruït. Tens la sensa-
ció que pots desplaçar-te de manera simultà-
nia a llocs molt distants. Pot provocar, fins i 
tot, la sensació d’ubiqüitat. Com que aquestes 
coses demanen atenció, i això demana temps, 
sovint no acabem de percebre res ni d’adonar-
nos de res, com passa amb certs viatges turís-
tics en què es visiten molts llocs en poc temps.

Pensar que viure de pressa vol dir viure in-
tensament, és un error? 
Sí, és clar. En això hi ha una imatge tòpica: 
sembla que la vida és com un tren en marxa 
i que un ha de córrer molt per no perdre’l. 
És un error. Córrer no vol dir experimentar 
la vida amb intensitat. Juntament amb la 
rapidesa hi ha un cert automatisme que fa 
que algunes coses passin desapercebudes. 
Theodor Adorno ho glossa parlant de les por-
tes automàtiques que als anys 50 van substi-
tuir les manuals. Viure intensament no vol 
dir viure moltes coses. La intensitat no té a 
veure amb l’extensió o l’acumulació, sinó 
amb la profunditat: anar al cor de les coses, 
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on s’experimenten coses que no es troben a 
la superfície.

Aquesta idea seria coherent amb la neces-
sitat d’aprendre a mirar que plantejava en 
el llibre anterior, El respecte o la mirada 
atenta?
Sí, la similitud és força clara. La idea era que 
posar atenció demana disposició, dedicació 
i temps. Posar atenció i anar de pressa no 
s’avenen. Prestar atenció a les coses dema-
na una disposició serena al llarg del temps. 
D’aquí que, històricament, s’hagi parlat de 
la vida contemplativa entre els religiosos. No 
vol dir mera quietud, sinó compaginar coses 
diferents, mirar-les amb atenció i dilatar així 
el temps. No es tracta de fer moltes coses, sinó 
de mirar amb atenció una d’elles.

Com educar els nostres infants i joves en 
l’ús del temps? És quelcom potser més qua-
litatiu que quantitatiu?
En el tema de l’educació, el millor és no par-
lar del temps. En els darrers anys ha sorgit 
una retòrica sobre la gestió del temps, com a 
conseqüència de l’acceleració de les nostres 
vides, i crec que s’ha d’anar cap a una altra 
direcció. En el món educatiu, i en particular 
en el món dels joves, allò que val la pena és 
atendre cada cosa. Si volem que els infants 
no passin superficialment pels nombres o les 
proporcions, és obvi que han d’estar en dispo-
sició de poder posar atenció. Això vol dir que 
els currículums no s’han d’atapeir, que no es 
poden fer moltes coses en una hora, que no es 
poden succeir les coses sense gairebé solució 
de continuïtat ni fer una mimesi al món edu-
catiu de les desavinences del món adult. De 

fet, l’educació és un procés de maduració, i 
això demana temps. No estem fent un 

elogi de la lentitud ni d’estirar el nos-
tre temps, sinó de tornar a reflexio-
nar sobre què significar educar i 
formar. Veiem nois i noies que fan 
un curs amb moltes matèries i que 
de forma més o menys mimètica re-
peteixen algunes coses, però que no 
hi ha hagut sedimentació d’allò que 
han memoritzat, que ha calat tan 
poc que desapareixerà.

Potser cal ajudar-los a valorar allò 
proper, en un món que valora preci-
sament allò llunyà...
Has utilitzat una paraula molt adient: 
proximitat. És una mica paradoxal, 
però la proximitat s’assoleix o no. La 
connectivitat tecnològica pot fer la 
sensació de poder accedir fàcilment i 
ràpida a moltes coses. Però aprofundir 
comporta dedicació. Comporta que 
algú t’hi ajudi. Cal recuperar la funció 
del docent que ajuda l’alumne a con-
nectar amb aquest nivell de profundi-
tat que li permetrà gaudir i formar-se, 
més enllà de l’habilitat instrumental. 
Les xarxes socials plantegen una proxi-
mitat que no és real, o en tot cas insu-
ficient, perquè proximitat comporta 
acompanyar, compartir, mirar, com-
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prendre, viure... coses que no surten del 
no-res ni de forma espontània.

Ensenyar a dedicar temps als altres, 
pot ajudar a desvetllar valors com els 
de la solidaritat entre els joves?
Sí, però potser sense massa discurs: en-
senyar sobretot a través de l’actitud de la 
persona que acompanya, amb la seva prò-
pia implicació personal. Això és el que, sens 
dubte, impel·leix més. El més important no 
és posar el temps en primera instància, sinó 
adonar-se que una certa experiència del 
temps lent, serè, tranquil... té un valor en si 
mateix. S’aprèn a estar pels altres, a dedicar-
los temps, en veure altres persones que ja hi 
estan implicades, perquè aquest fet esdevé es-
timulant. La reflexió sobre el temps és el que 
ve després: viure les coses i després veure de 
quina forma l’experiència del temps ha im-
pregnat aquesta manera de viure.

Aquesta nova experiència del temps també 
ajuda a situar-se en cada etapa, a no retar-
dar-les, però tampoc a cremar-les?
Aquesta és una mica la idea del temps oportú, 
que es dóna quan un viu i posa atenció en 
allò que viu, perquè té temps per prestar 
atenció, per mirar i reflexionar alhora. 
Se n’adona així que els contextos són di-
ferents. L’acceleració porta a la homoge-
neïtat. De fet, una de les coses massa esteses 
en el món contemporani és la indiferència, en 
el seu sentit literal: la incapacitat de percebre 
la diferència. S’aprèn així a ser oportú, que no 
vol dir oportunista, a adequar-se a allò que 
cada situació li ofereix. La vida és una mena 
de camí que porta a paisatges diferents que 
conviden a coses diferents. La gràcia és, justa-
ment, percebre aquesta invitació. L’atenció i la 
diferència són dues de les categories filosòfi-
ques més rellevants del segle XX. No és casual 
que alguns dels grans filòsofs del segle XX ha-
gin posat com a nucli del seu pensament el 
concepte de diferència, que té a veure amb 
qüestions metafísiques. Aplicada a la història, 
suposa un gir respecte a la manera de veure 
el món.

Josep M. Esquirol és doctor en filosofia per la 
Universitat de barcelona, on exerceix la do-

cència des de 1986. és també director de la 
fundació epson i del grup de recerca ètica 

de la ciència i la tecnologia. entre les se-
ves obres destaquen el respirar dels dies, 
el respecte o la mirada atenta, Uno mis-
mo y los demás, ¿que és el personalis-
me? Introducción a la lectura de emma-
nuel Mounier, i De europa a los hombres.
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Temps de qualitat: 
el compromís de l’alumne en l’era de la 
immediatesa

Maurice Holt
professor emèrit d’educació,  
Universitat de colorado (Denver) 

VIII Jornades Maria Rúbies o Viure i educar 
en el temps 
Sí, aquesta és, certament, l’era de la immedia-
tesa. Fa uns dies vaig veure un anunci d’una 
companyia asseguradora de cotxes que feia 
l’afirmació següent: «Li podem fer un pressu-
post per al seu cotxe en només un minut!», 
com si l’oferta més ràpida fos la millor. Un 
anunci de Samsung deia: «La impaciència és 
una virtut!» Però és una broma, és clar. Ho és? 
N’estan segurs? Fins i tot les bromes poden 
contribuir a aquest clima d’acció immediata 
i satisfacció instantània. Al cap i a la fi, una 
gratificació diferida és el veritable valor: si 
no existís, mai no ens prendríem la molèstia 
d’aprendre res. Ens passaríem el dia sencer 
menjant gelat de xocolata. És un assumpte 
seriós.

La primera observació a fer és que, des del 
seu propi punt de vista, Samsung té raó: com 
més ràpid venguin els seus productes, més 
millorarà el seu balanç. El temps són diners. 
I vendre més en menys temps reporta més be-
neficis: el temps es converteix en una merca-
deria. A mida que augmenta el temps invertit, 
qualsevol activitat que demani temps per dur-
se a terme esdevé més costosa. L’any 1960, una 
nevera d’ús domèstic costava un 70% del sou 
mitjà; ara, menys de l’1%. La fabricació d’una 
nevera cada vegada es fa de manera més me-
canitzada. Però això canvia radicalment quan 
parlem d’un servei com l’entrega de correu. 
Fins fa poc, el correu es repartia i es recollia 
dos cops al dia a les ciutats angleses. Ara les 
cartes arriben tard, es reparteixen un cop 
al dia i són molt més cares d’enviar. Amb el 
pas del temps, les màquines esdevenen més 

econòmiques, però la mà d’obra passa a ser 
més cara.

En l’àmbit de l’educació, els docents cada 
any costen més diners. I és per això que no 
ens ha de sorprendre que els polítics parlin 
d’eficàcia i eficiència, i de donar un ordinador 
a cada alumne i fer que tot sigui interactiu. 
Però com observava un col·lega meu, podem 
parlar d’un rentavaixelles eficaç, però en 
canvi, quan degustem una copa de Rioja de 
criança, no direm: «quin vi tan eficaç!» Par-
larem d’unes qualitats no quantificables: 
l’aroma, el color i la complexitat que en com-
ponen la sumptuositat i el gust, la sensació 
de plaer. El valorarem per les seves quali-
tats intrínseques, i el mateix passarà amb 
l’educació. Esperem que quan un alumne ha 
fet una bona redacció, valori el que ha après 
escrivint-la. La nota que n’obté és efímera, res 
més que una indicació. Però el que ha après 
dura per sempre més. Ensenyar no és només 
un simple acte mecànic, i aplicar el llenguat-
ge dels negocis i del comerç a les escoles és un 
reduccionisme flagrant. Denota una incom-
prensió lamentable de la funció de les escoles.

La tecnologia pot aportar beneficis ines-
timables, però sol haver-hi un preu a pagar. 
Fa cent cinquanta anys, un tren recorria per 
primera vegada el trajecte directe de Londres 
a Plymouth. Va ser una fita important que 
es va celebrar amb molta gresca i xerinola. 
Però hi havia un inconvenient: els rellotges de 
Plymouth anaven exactament una hora per 
darrere dels de Londres, perquè Plymouth és 
a 300 quilòmetres més a l’oest. Els rellotges de 
Plymouth reflectien el moviment del sol. I de 
sobte, tot va canviar: el tren de Plymouth ha-
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via de seguir l’hora de Londres, és a dir, anar 
una hora per endavant del que solia anar. 
L’esmorzar a Plymouth ja mai més no torna-
ria a ser el mateix. El tren va donar a conèixer 
Plymouth, però va canviar la manera en què 
tothom vivia. Els requisits de la modernitat 
també poden canviar vides.

Un criteri quantitatiu?
Però quedem-nos amb l’exemple dels trens 
una estona més. A Anglaterra, el sistema  
ferroviari està dirigit per diverses compan-
yies privades, i el Govern exigeix que els 
trens arribin puntuals. En cas contrari se les 
penalitza, i és per això que els horaris previs-
tos contemplen possibles retards. L’afany de 
lucre és el que domina: molts trens estan mas-
sa plens, i fins i tot la seguretat té un preu. 
És el resultat d’adoptar principis d’economia 
de mercat lliure, en què es jutgen els serveis 
en funció dels resultats emprant sistemes de 
valoració per determinar la responsabilitat. 
Aquest és el llenguatge de l’eficàcia. Però 
estarem millor? No, perquè els ordinadors 
s’asseguren que els trens més adequats siguin 
sempre els més cars, i es disminueix la veloci-
tat dels trens de manera deliberada.

Aquests principis dubtosos s’apliquen ara 
a l’educació. Les escoles es jutgen cada vega-
da més fent servir el llenguatge del mercat. 
Cal quantificar els resultats numèricament, 
perquè el processament de dades es basa en 
xifres, en comparar els resultats entre estu-
diants i escoles. L’avaluació de l’activitat de 
l’estudiant és el mètode que se sol emprar 
per determinar el rendiment, mitjançant, 
preferiblement, proves estàndard a base de 
preguntes de resposta múltiple centrades en 
temes específics que pot corregir una màqui-
na. La responsabilitat es basa generalment en 
objectius numèrics: l’equivalent de fer que els 
trens vagin a l’hora podria ser el percentat-
ge d’estudiants que assoleix una puntuació 
objectiu col·lectiva a les proves de llengua i 
matemàtiques.

Hi ha diverses objeccions a aquesta aproxi-
mació aplicada als trens o als estudiants. En 
primer lloc, és reduccionista: gestionar una 
bona escola és molt més que obtenir bons re-
sultats en proves superficials. En segon lloc, 
es basa en resultats i no se centra en el procés, 
és a dir, en el grau de compromís d’estudiants 

i docents amb el currículum. I en tercer lloc, 
és mecanicista: tot es basa en treure el màxim 
rendiment del temps, més que en la qualitat 
del que succeeix quan estudiants i docents 
treballen amb dedicació. Són objeccions de 
molta força.

Aquesta aproximació va sorgir durant 
la dècada de 1970, del treball d’economistes 
neoliberals nord-americans que volien acon-
seguir que el capitalisme funcionés millor. Hi 
trobem, de manera subjacent, una presump-
ció sobre la naturalesa humana: sempre ens 
movem pel benefici propi. D’aquí sorgeix la 
cultura del premi, que assumeix que només 
ens esforçarem al màxim si obtenim una re-
compensa personal. D’aquesta manera, els 
bancs fomenten les transaccions borsàries 
arriscades amb l’esperança d’aconseguir un 
gran benefici. En educació, això ha conduït a 
una visió empobrida de les relacions docent-
estudiant, i a la publicació dels resultats de 
les proves escolars amb la creença que fer que 
les escoles competeixin es traduirà en una 
millora. Les escoles es tracten com si fossin 
equips de futbol.

El que s’assumeix aquí és que el caràcter, 
els interessos i les habilitats dels docents no 

són importants per si mateixos: tot el que im-
porta són els resultats que obtenen. El con-
cepte de fer una bona feina per a un mateix, 
per a la satisfacció personal i per al benefi-
ci de l’estudiant, és irrellevant. Els docents 
s’han convertit en ases: només funcionen bé 
si se’ls esperona amb una vara o tempta amb 
una pastanaga. Sota un règim com aquest, 
el temps està supeditat al resultat perseguit. 
L’execució és més important que la compren-
sió, que no es pot determinar amb facilitat, i 
encara menys mesurar. Però no és important: 
l’únic que compta és la resposta correcta. No 
hi ha temps per discutir assumptes relacio-

Les escoles es jutgen cada vegada 
més fent servir el llenguatge del 
mercat. Cal quantificar els resultats 
numèricament. En educació, això ha 
conduït a una visió empobrida de les 
relacions docent-estudiant
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nats, fer un seguiment dels 
comentaris dels alumnes, 

fer conjectures sobre altres 
possibilitats. És a dir, no 

s’empra temps de qualitat 
per millorar el procés 
d’aprenentatge. En lloc 
d’això trobem urgèn-
cia, i fins i tot por: els 
docents han de procedir 

com se’ls demana, i se’ls 
pot jutjar pels resultats dels 

seus estudiants. Aquesta és una proposta molt 
important de l’actual Administració d’Obama 
als EUA, que també està a favor d’un any aca-
dèmic més llarg. Això és la política, senyores i 
senyors. Però perd de vista l’objectiu: el que és 
important és com es fa servir el temps.

El que passa amb aquesta aproximació 
neoliberal és que no és un invent nou. Va 
néixer al s. XVIII. El mercat lliure és la ma-
nera més evident i primitiva de gestionar 

una organització. A Anglaterra, va desem-
bocar, amb el temps, en la Bombolla del Mar 
del Sud i en noves lleis. Al s. XIX, les línies 
ferroviàries emergien com una nova indús-
tria cabdal i, al principi, les companyies  
f e r r ov i à r ie s  f u nc ion ave n  p e r  l í n ie s 
d’economia de mercat lliure. Els gerents eren 
les estrelles, els qui prenien totes les deci-
sions; els treballadors eren màquines que se-
guien les regles. Però a finals de segle això va 
canviar: es va admetre que les coses funciona-
ven molt millor si es basaven en la confiança 
més que no pas en la por. Cada companyia 
ferroviària va adquirir una mena d’orgull de 
regiment, un sentit de treball en equip. Els 
guardavies, per exemple, van rebre una for-
mació adequada, i se’ls va deixar seguir fent 
la seva feina emprant el seu propi criteri. Els 
gerents tenien l’autoritat, però no eren auto-
ritaris. Es disposava d’equipament suficient 
per fer front a les possibles emergències, i 
sortia a compte tenir un equip per a emer-
gències, perquè feia que els trens seguissin 
funcionant. De manera similar, fins fa poc es 
permetia que les escoles desenvolupessin un 
esperit cooperatiu i que gaudissin d’un cert 
grau d’autonomia.

Però, d’altra banda, als Estats Units el vell 
model verticalista es va convertir en regla, 
amb una gestió ben definida i de gran quali-
tat per part dels treballadors. I a principis del 
s. XX s’havia inventat l’estudi de productivi-
tat, i s’aplicava a les accions dels treballadors 
per convertir-los encara més en “màquines 
ben greixades”. Aquesta aproximació és cla-
rament conductista, i és just afirmar que rere 
tot l’èmfasi posat en els objectius i el contin-
gut prescrit s’hi amaga una visió totalment 
conductista de la humanitat.

Que no podem fer les coses millor? Yes, we 
can! I devem als Estats Units una aproximació 
alternativa centrada no només en els resultats 
sinó en el procés. Si ho fas bé, sortirà bé. La 
idea clau és assegurar-se que tots els elements 
que integren un procés funcionen de manera 
conjunta. Per desgràcia, la majoria de com-
panyies encara fan servir l’aproximació antiga 
de gestió per objectius, i se centren, com si 
fossin comptables, en el resultat final, en el ba-
lanç final. Per què fa tant temps que les grans 

El currículum és la clau, perquè 
determina què s’ensenya, com s’ensenya 

i per què s’ensenya. Hem de mirar 
el currículum com un tot, i no com a 

conjunt d’elements
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empreses nord-americanes que fabriquen co-
txes estan en una decadència constant? Perquè 
volien produir tants cotxes com fos possible i 
de la manera més ràpida possible. I per què 
Toyota és el fabricant de cotxes amb més èxit 
del món en termes de fiabilitat i rendibilitat? 
Perquè no se centra en xifres sinó en qualitat, 
és a dir, en el procés, no en el producte.

Les escoles, cadenes de muntatge?
L’estatunidenc que va ensenyar els japone-
sos com fer-ho, passada la guerra, va ser el  
Dr. W. E. Deming. Els va ensenyar a veure els 
processos necessaris per fabricar un cotxe 
com a activitats interrelacionades que tenen 
una finalitat comuna: construir el millor co-
txe possible. Això es coneix com a «pensament 
sistèmic». Citant Deming, un sistema «és una 
xarxa de components interdependents que 
funcionen de manera conjunta en la consecu-
ció de l’objectiu del sistema». En educació, sig-
nifica centrar-se en l’element més important 
d’una escola: el currículum. El currículum és 
la clau, perquè determina què s’ensenya, com 
s’ensenya i per què s’ensenya. Hem de mirar 
el currículum com un tot, i no com a conjunt 
d’elements desconnectats entre ells. Això 
funciona de tres maneres diferents. Primer, 
hem de vigilar com es connecta cada any amb 
el següent. En segon lloc, hem de veure com 
es poden millorar les connexions entre els 
components del currículum –assignatures, 
programes, esdeveniments– a nivell de cada 
curs. En tercer lloc, volem que els estudiants 
interioritzin idees clau, que pensin i reflexio-
nin, que realitzin recerques disciplinades 
i que facin servir la imaginació. El coneixe-
ment per si sol no és suficient: el que compta 
és comprendre. És llavors quan es poden fer 
connexions. Coneixements, habilitats, acti-
tuds, valors: sí, tots aquests elements tenen 
un paper important. Però només la compren-
sió confereix la capacitat de convertir-se en 
una persona autònoma. I potser em diran que 
el que volem obtenir són persones felices? Bé, 
tinguin en compte que els assassins en sèrie 
poden ser feliços fent el que fan. Hem de sa-
ber fer judicis morals.

El que importa en el pensament sistèmic 
és la manera d’emprar el temps. No l’hem 

d’estalviar: l’hem de fer servir, treure’n el 
màxim profit. Novament, faré servir una 
analogia. Agafem la cadena de muntat-
ge creada per Henry Ford, que encara és el 
mètode prevalent de fabricació automobilís-
tica. La cadena s’ha de moure constantment, 
com més ràpid millor. El temps era un mal 
necessari: com menys se’n feia servir, millor. 
Només una emergència greu podia justificar 
aturar la cadena i perdre temps. L’ocàs de la 
indústria automobilística dels EUA és fruit, 
exclusivament, d’aquesta actitud, que degra-
da els treballadors i debilita la confiança. A 
les escoles, això es traduiria en centrar-se en 
les respostes correctes i ignorar la naturalesa 
real de l’educació. Qui vol un cotxe esplèndid 
i flamant que no funciona?

La cadena de muntatge de Toyota funcio-
na de manera força diferent. Va d’una esta-
ció de treball a la següent, però si qualsevol 
treballador observa algun defecte, per petit 
que sigui, estira una corda. Llavors la cadena 
s’atura i es reuneix un equip de suport. Aques-
ta és una part clau de l’anàlisi de Deming per 
reconèixer que hi ha dos tipus de defectes en 
tots els sistemes: els que han estat provocats 
per causes naturals, com un cargol amb una 
rosca imperfecta, i els que sorgeixen per cau-
ses especials, com ara un error en el disseny, 
com podrien ser dues superfícies lleugera-
ment desalineades. El primer tipus d’error és 
fàcil d’arreglar, i la solució evident és trobar 
un millor proveïdor de cargols i femelles. El 
segon és més greu i serà poc comú. S’ha de 
dedicar molt temps a examinar el defecte i 
arribar al fons de la qüestió. Després es pot 
reengegar la cadena, i els components neces-
saris –parafang, rodes, motors– es porten a la 
cadena per a cada model específic de cotxe, 
per ordre. La cadena de muntatge s’organitza 
de manera que dos cotxes successius no tin-
guin les mateixes especificacions. La feina es-
devé més interessant, i una cadena de muntat-
ge pot fer la feina de moltes. Toyota va provar 
de fer servir ordinadors per controlar aquest 

Si un estudiant determinat es troba 
amb una dificultat, o suggereix una 
nova idea que porta un argument 
més enllà, el sistema li ha d’oferir 
temps perquè es pugui dedicar al 
tema en qüestió
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procés, però va trobar que donaven més feina 
que no pas en treien. Aquest complicat siste-
ma funciona integralment amb etiquetes es-
crites a mà o mecanografiades que correspo-
nen a cada vehicle per separat.

Tornant ara a l’àmbit de l’educació, 
s’adonaran que cada alumne recorre la jorna-
da escolar, i l’any acadèmic, com a part d’un 
sistema que té l’objectiu de fer tot el possible 
per crear una persona culta. I jo diria que si 
un estudiant determinat es troba amb una 
dificultat, o suggereix una nova idea que 
porta un argument més enllà, el sistema li 
ha d’oferir temps perquè es pugui dedicar al 
tema en qüestió. Tenim, és clar, una varietat 
infinita d’alumnes, mentre que, pel que fa als 
cotxes, hi ha un nombre limitat de models 
Toyota. No vull portar aquesta analogia mas-
sa lluny: els estudiants no són objectes. Però 
el paral·lelisme essencial és evident: ens hem 
de centrar en el procés, hem de tractar els 
assumptes individuals i hem de pensar molt 
sobre què voldríem que els nostres alum-
nes sabessin i entenguessin un cop acabada 
l’educació obligatòria. Les dificultats d’un es-
tudiant poden provenir de causes normals. En 
temes d’aritmètica, per exemple, fins i tot els 
anglesos adults tenen problemes amb el siste-
ma decimal. (I pel que fa a les fraccions, mi-
llor no parlar-ne...) Però si es tracta d’un error 
de sistema, com ara un diagrama incorrecte 
en un full d’exercicis, això pot provocar una 
reunió d’equip per redissenyar el segment 
en qüestió. És com una bona orquestra: els 
músics no hi actuen com a solistes: han de 
treballar de manera conjunta. 

Aquesta idea de dedicar temps al disseny 
d’una activitat rica no és, evidentment, origi-
nal. És el que tots els pares volen fer per als 
seus fills, és el que tots esperem trobar en la 
professió que hem triat. Però en una era en 
què preval la immediatesa, no és fàcil anar 
més lentament quan els elements pressionen 
perquè anem més de pressa. Un repte im-
portant per a aquesta doctrina va provenir 
d’Itàlia fa uns anys, amb el concepte de slow 
food. No es tracta només de preparar un plat 
lentament: es tracta de fer servir els millors 
ingredients, restaurar les antigues tradicions 
i crear un àpat que tots els que el fan puguin 
gaudir socialment. Això és del tot consistent 
amb l’èmfasi de Deming en el procés com a 

clau per a la qualitat. La meva proposta de 
desenvolupar una slow school (escola lenta) 
prové de les mateixes preocupacions que Car-
lo Petrini tenia amb el fast food. El funciona-
ment d’una escola no és com fer hamburgue-
ses. Inherent al concepte de slow food tenim 
la idea d’un sistema que uneixi tothom al 
voltant d’un propòsit comú i que se centri en 
l’activitat mateixa.

Al que em refereixo quan parlo de procés 
és el compromís entre estudiant i docent: 
com es duu a terme i amb quin propòsit. 
Totes les interaccions en qualsevol situació 
possible entre docent i estudiant –o amb 
un grup d’alumnes– són importants, i re-
f lectiran el caràcter del docent i el context 
d’aprenentatge: es fomentaran les preguntes 
i comentaris durant el transcurs de la troba-
da. Quan els alumnes treballen en grup, en 
un clima social i acadèmic adequat, el resul-
tat pot ser temps de qualitat: la conversa és 
excepcionalment valuosa, perquè significa 
que es comparteixen les idees, s’expliquen 
les dificultats i es generen noves pistes. Els 
estudiants aprenen de maneres diferents i en 
moments diferents, i com més variades siguin 
les oportunitats d’aprenentatge, millor.

La tasca del docent consisteix sempre a 
estimular: explicar, però també desafiar els 
alumnes; animar-los, però també inventar 
noves possibilitats que n’estimulin la ima-
ginació. El docent aprofita tota una sèrie de 
recursos per a l’aprenentatge i un repertori 
de dispositius i estratègies, no un seguit de 
preguntes que requereixen respostes especí-
fiques sinó un conjunt de respostes i reptes 
no estructurats que fomentaran trobades 
improvisades. Com a resultat, es produirà 
un dibuix, una redacció, un ball, un expe-
riment científic o la solució a una equació, 
i tots aquests elements ajudaran el docent a 
fer-se una idea del nivell d’esforç i compren-
sió de l’estudiant. Aquestes percepcions sobre 
cada alumne es podran registrar de manera 
regular, i es podran fer servir per determinar 
el projecte següent i donar als pares explica-
cions sobre com progressen. El procés també 
és la discussió que es produeix entre grups 
de docents, que tracten els problemes que cal 
discutir i les idees que seria bo implementar. 
En un programa d’humanitats, implicarà es-
pecialistes d’història, geografia i llengua; pel 
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que fa a arts interpretatives, de teatre i mú-
sica; per a les activitats creatives, de poesia, 
manualitats, art, etc. Més que fragmentar la 
jornada escolar en petites unitats, les sessions 
d’una hora o més permetran que hi hagi una 
varietat d’activitats més gran i un grau més 
elevat de concentració.

L’educació, un procés lent
Es tracta d’una manera diferent de concebre 
l’escola, derivada de la idea d’un sistema i un 
procés que responen, a mida que evolucionen, 
a cada estudiant. Podem veure, de manera im-
mediata, que l’execució concebuda com a sim-
ple número que representa tota la complexi-
tat del treball d’una escola és aliena a aquesta 
aproximació i buida de significat. El nostre 
objectiu no són resultats uniformes basats en 
les necessitats de l’economia global: jutjar el 
treball d’un alumne va molt més enllà. Pre-
nem com a exemple una classe de ceràmica 
per a estudiants de secundària joves: tots ela-
boren un plat que compleix els requisits gene-
rals, però no busquem un producte uniforme, 
i cada alumne en farà la seva pròpia inter-
pretació. O prenem com a exemple una classe 
d’Humanitats, en què s’estudia el concepte de 
la ciutat estat a l’Antiga Grècia. Es dividiran 
en petits grups i estudiaran com funciona la 
democràcia. Alguns parlaran molt, d’altres di-
ran poques coses però escriuran de manera 
persuasiva. Parlant del treball d’un alumne 
determinat, el docent és més com un artesà 
que modela una escultura que no pas un ex-
pert que prescriu les respostes encertades. 
L’execució implica una activitat regulada per 
fins predeterminats –els «estàndards», com els 
agrada anomenar-los als polítics–. Però, com 
observava John Dewey, l’educació no té un ob-
jectiu més enllà d’ella mateixa.

Pel que fa a l’avaluació, és un terme amb 
connotacions financeres, i no ens ha de sor-
prendre que els governs consultin comptables 
per tal de determinar com gestionar sistemes 
escolars basats en resultats. L’avaluació està 
relacionada amb els balanços i les ofertes 
públiques d’adquisició: no té res a veure amb 
l’educació. L’avaluació en una escola lenta, en 
canvi, consisteix a intercanviar idees i a dis-
cutir criteris. És cert que necessitem avaluar 
els estudiants: a les universitats medievals, els 
professors els examinaven en una conversa 

directa, de viva veu. I aquest mètode no estava 
restringit al món acadèmic. L’any 1661, Rem-
brandt va pintar Els síndics del gremi de drapers, 
que mostrava els síndics –oficials d’estudi de 
qualitat– caçats en l’acte d’avaluar. S’hi veuen 
cinc homes barbuts amb capes negres, colls 
blancs amples i barrets negres alts, que ens 
miren amb la mateixa mirada impenetrable 
que el teixidor es trobarà quan ofereixi el seu 
drap perquè l’inspeccionin. La seva feina és 
controlar la qualitat del teixit tenyit selecte 
fabricat pel gremi de drapers d’Amsterdam, 
garantint que cada fardell compleix un estàn-

dard de qualitat. Tots han estat elegits pels 
seus col·legues, i deliberen de manera con-
junta sobre cada ítem per tal d’emetre una 
valoració.

Avui, això requeriria poc més que un es-
caneig ràpid i una impressió digital. Seria 
molt més barat, però es percebrien els ma-
teixos elements? Podria substituir, realment, 
el procés de tocar la tela, imaginar-la com a 
peça confeccionada, apreciar-ne la qualitat? 
Jo crec que no.

El concepte de “retre comptes” és una ad-
quisició recent en l’àmbit de l’educació. Va 
sorgir en la dècada de 1970, quan el llenguat-
ge de les auditories i el mercat lliure es van 
popularitzar entre els polítics de dretes. La 
paraula era desconeguda en literatura educa-
tiva fins que l’educació es va polititzar. Inevi-
tablement, el llenguatge de la comptabilitat 
es va començar a aplicar a les escoles. D’aquí 
la necessitat de produir resultats numèrics 
per definir “paràmetres” que representen es-
tàndards acordats i demanar que les escoles 
s’ajustin a normes determinades de mesura 
per justificar la seva existència.

Una noció molt més útil és la de descriu-
re. L’educació és un procés continu d’activitat 
més que no pas la producció d’entitats finites. 

L’avaluació està relacionada amb 
els balanços i les ofertes públiques 
d’adquisició: no té res a veure amb 
l’educació. L’avaluació en una escola 
lenta, en canvi, consisteix a intercanviar 
idees i a discutir criteris
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Pares, alumnes i docents formen part d’un 
diàleg intermitent que fomenta i il·lumina 
la trobada educativa. L’escola lenta hauria de 
fer sorgir aquesta discussió de manera natu-
ral, i ens hauríem de resistir, en aquesta era 
digital, a l’apressament de quantificar-ho tot 
numèricament tan ràpid com sigui possible. 
El que he anomenat “escola lenta” no és més 
que una interpretació d’una aproximació 
sistèmica més general. Simplement, la faig 
servir per indicar com es pot concebre una 
aproximació com aquesta.

Centrem-nos ara en el que potser sigui el 
resultat més destacable de viure en un món 
en el qual podem transferir informació tan 
de pressa a través de mitjans digitals. Hem 
inventat una tecnologia que ens ha estalviat 
molt temps i, tot i així, hem acabat més ocu-
pats que mai. Ara que tenim més temps per 
fer pauses de cafè més llargues i conèixer 
gent nova, per comptes d’això suposem que 
la nostra identitat es pot resumir en una pà-
gina de Facebook i que es pot fer servir per 
presentar-nos davant de complets estranys a 
través d’aquest mitjà digital. Les conseqüèn-
cies no sempre són bones. També disposem 
de més temps per discutir noves idees, però 
en lloc de fer-ho llegim blocs, o enviem mis-
satges de correu electrònic, o de text. Ens obli-
dem que és totalment insegur en relació amb 
les mirades indiscretes. Gràcies als telèfons 
mòbils, iPhones, Blackberries i ordinadors por-
tàtils, molts professionals treballen seixanta 
hores a la setmana. Les nostres vides s’han 
convertit en manicomis digitals i, per a al-
guns, la feina i el plaer s’han fusionat en una 
mena d’infern. Hi ha investigadors que afir-
men que l’estructura del nostre cervell està 
canviant com a conseqüència d’aquest malson 
digital, i suggereixen que el trastorn per dèfi-
cit d’atenció s’ha convertit en el trastorn per 
excel·lència dels nostres temps.

Correm el perill que la distinció entre fei-
na i plaer desaparegui: la gent comença a sen-

tir-se més segura en entorns digitals que en el 
món real dels vicis i les virtuts, d’observació i 
reflexió, de deliberació sobre possibilitats con-
tradictòries. La noció de temps biològic està 
sent amenaçada com a resultat del món dels 
dispositius digitals, artificials, però també es-
clavitzants. Aristòtil va plantejar la pregunta 
següent: treballem per viure o vivim per tre-
ballar? Però què passa si la vida es converteix 
en feina, i la feina es converteix en vida?

Desmitificar la tecnologia 
Quines són, doncs, les implicacions del món 
digital i la seva immediatesa opressiva per a 
l’organització de les escoles? Els problemes 
que tractem són complexos i mereixen una 
ref lexió acurada, i tanmateix qualsevol de-
bat sobre el compromís dels alumnes en l’era 
de la immediatesa els torna a col·locar en un 
primer terme. Molts pensen que les escoles 
s’han de beneficiar de nous dispositius com, 
per exemple, les pissarres digitals, que són, 
essencialment, pantalles digitals grans que 
es col·loquen a la part davantera d’una aula i 
que substitueixen les alternatives tradicionals 
de baixa tecnologia. Rere aquest suggeriment 
s’hi amaga una concepció rígida de la classe 
com a capsa tancada, i també de l’educació 
concebuda com una classe mirant al ma-
teix punt. No ens sorprendrà descobrir que, 
d’acord amb la investigació, l’ús de pissarres 
digitals no millora l’aprenentatge. Personal-
ment, prefereixo pensar que les activitats 
d’aprenentatge són una varietat de plans pos-
sibles, que es fan servir de manera flexible en 
funció de la tasca que s’efectua.

Una cosa semblant em passa amb el fet 
d’inundar les escoles amb ordinadors. Si 
bé penso que els alumnes han de tenir-hi 
accés, trobo que no cal que es converteixin 
en un apèndix connectat als seus cervells. 
Es fan conjectures precipitades sobre l’ús 
d’ordinadors a les escoles, i penso que hau-
ríem d’anar amb peus de plom. El mateix pas-
sa amb els telèfons mòbils, que són altament 
intrusius i una manera perfecta de destorbar 
la concentració de qualsevol. S’haurien de 
prohibir als recintes escolars? Jo diria que sí, 
i trobo que els directors de les escoles esta-
rien encantats de no haver-los de contestar. 

Una cosa semblant em passa 
amb el fet d’inundar les escoles 

amb ordinadors. Si bé penso 
que els alumnes han de tenir-
hi accés, trobo que no cal que 
es converteixin en un apèndix 

connectat als seus cervells
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Gestionar una escola per garantir-ne una qua-
litat demana que s’hi inverteixi tot el temps 
possible.

Hi ha qui diu que cada nen o nena hauria 
de tenir el seu propi ordinador portàtil per tal 
d’endurse’l a casa no només per fer els deures, 
sinó també per tenir accés als mestres, perquè 
els puguin ajudar a solucionar els problemes. 
Alguns van més enllà i creuen que només 
així els docents podran treballar de mane-
ra propera amb els pares. Hem de decidir si 
veiem les llars com una extensió de l’escola o 
si, al contrari, creiem que l’escola té les seves 
pròpies característiques: es tracta d’un lloc 
dedicat a aprendre i comprendre, lliure del 
clamor del comerç i de les exigències transi-
tòries d’incidents no relacionats entre ells. 
Pel que fa a mi, penso que l’escola té els seus 
propis valors excepcionals i les seves pròpies 
maneres d’introduir els alumnes a la cultura 
que heretaran, que no inclou ni Twitter ni 
Facebook.

Per acabar, faré un petit resum 
dels meus arguments. Ens hem per-
mès deixar-nos encantar pels plaers 
digitals pagant el preu d’una vida 
parsimoniosa i tranquil·la. Alguns 
pensen que l’educació només podrà 
avançar avaluant els alumnes i fent 
servir dades numèriques per determinar 
què saben d’un contingut predeterminat. 
Hi ha governs que han adoptat mètodes 
d’organització basats en prescrip-
cions verticals i que assumeixen 
que, a menys que l’execució dels 

docents es mesuri i avaluï, no 
treballaran al màxim de la 
seva capacitat. He argumentat que 
són mètodes poc sòlids, i que es basen 
en un model que no ha funcionat en 
el món dels negocis i que no apor-
ta millores reals. Proposo, en 
lloc d’això, que confiem en 
l’habilitat dels docents de 
treballar de manera conjun-
ta, desenvolupant un currí-
culum que reflecteixi àrees 
de coneixement general 
acordades de continguts més 
que no pas resultats específics, i 
que confiem en unes escoles que 
proporcionen als estudiants els 
coneixements necessaris per 
viure en un món desafiador, 
un món que no només dema-
na que es tinguin coneixe-
ments, sinó també opinions.
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La planta es marceix, 
l’animal expira, l’home mor

Jordi Llavina
crític literari

l filòsof Josep Maria Esquirol es co-
mença preguntant què ens diu de 
la vida l’experiència del temps, i a 
partir d’aquí escriu aquest assaig llu-

minós, que divideix en nou capítols temàtics. 
La seva exploració de la temporalitat passa 
de l’anàlisi dels ritmes biològics a una medi-
tació sobre la mort, de la indagació sobre la 
irreversibilitat del temps humà a la reflexió 
sobre el desig de frenar, justament, el resultat 
de l’acció dels anys, de l’avanç dels dies, da-
munt el nostre cos. Ens trobem davant d’un 
dels temes predilectes del pensament de tots 
els temps; sens dubte, davant un dels que deu 
haver fet vessar més tinta (avui dia, més escrip-
tura virtual). I un dels temes preferits, també, 
de la poesia, de la literatura en general: què, 
si no una llarga especulació sobre el temps, 
no és la recerca proustiana? I què, si no una 
reacció apassionada contra el que Kavafis va 
anomenar el «punyal del temps», no és l’obra 
més coneguda d’Oscar Wilde? Així mateix, el 
nostre Joan Vinyoli va definir els poemes com 
a «jocs per ajornar la mort». Quantes obres no 
han assajat d’incloure, en la seva formulació 
particular, l’experiència del pas del temps! És, 
es miri des d’on es miri, un assumpte de possi-
bilitats inexhauribles. El temps ens sobreviurà 
sempre.

«La consciència de la mort ens ajuda a 
descobrir la seriositat de la vida», llegim a la 
pàgina 138 del llibre. Poc després, l’autor re-
marca el vincle etimològic i semàntic entre 
els conceptes d’espera i esperança. El respirar dels 
dies és un llibre que es llegeix amb un plaer 
autèntic, perquè Esquirol s’aplica molt bé la 
lliçó del primer assagista del món occiden-
tal; en realitat, el seu articulador: Michel de 
Montaigne. La redacció és clara, planera, im-
pecable, defuig els academicismes. És, com 
acabo d’apuntar, un assaig, no pas un estu-
di filosòfic. L’estructura ajuda a desentrellar 
l’objecte d’anàlisi, a enfocar, una per una, les 
diverses facetes d’aquest fenomen central de 
l’existència –de l’existència humana i de to-
tes les altres— que és el temps. Cada un dels 
nou capítols, com explica l’autor, «delimita i 
considera un aspecte de la figura del temps». 
I així, va passant del més particular al més 
general, de qüestions ontològiques a d’altres 
de ben populars, dels ritmes essencials i uni-
versals al que en podríem dir les melodies més 
particulars. 

Esquirol in ic ia e l  seu lúcid v iatge 
intel·lectual reflexionant sobre el ritme circa-
diari –el del dia complet. Demostra que vio-
lentar aquest ritme no acostuma a tenir gaire 
bon pronòstic. Els ritmes biològics de la respi-

El respirar dels dies. Una reflexió filosòfica sobre el temps i la vida, 
de Josep Maria Esquirol. Paidós. 176 pàgines. Barcelona, 2009.

E
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ració, el del son i la vigília, són precursors 
biològics del sentit del temps. «En general, 
els ritmes ens asserenen, llevat dels massa 
ràpids.» La proposta del filòsof coincideix 
amb la de tots aquells que apunten a un 
viure deslliurat de presses innecessàries.

El segon capítol, El temps que pas-
sa, serveix per relativitzar la imatge 
destructora del temps, però també per 
interrogar-se sobre el desig ridícul de 
tantes persones de no envellir (hi ha, 
em sembla, lleis temporals i lleis de vida. 
La del temps és una llei de vida implaca-
ble i eterna). «Les nostres obres i les nostres 
accions, la memòria i l’esperança —escriu el 
pensador— són diferents formes d’aquesta re-
sistència.» El «desig d’eternitat» es manifesta 
en «les coses que fem», que constitueixen la 
nostra petita i provisional victòria sobre el 
temps.

El temps que no torna, tercera part, par-
teix d’una obvietat: l’espai és reversible, 
però el temps, no. Es tracta d’un dels capí-
tols més lúcids del llibre. La mort ens ajuda 
a prendre’ns seriosament el temps. Hauríem 
d’aprendre a no subratllar (només) la dimensió 
tràgica de la irreversibilitat. Esquirol aprofun-
deix el sentit de la frase «el temps tot ho cura». 
Ens cura perquè ens endureix, explica.

Un assaig sobre l’experiència del temps 
no podia deixar d’incloure una referència 
sobre l’eina que el mesura: el rellotge. Així 
arrenca el quart capítol de l’obra. El desig 
d’informació regeix el nostre món actual: el 
temps s’accelera. «Del moviment del Sol hem 
passat als segons.» Tots volem guanyar temps, 
per, un cop guanyat, matar-lo de qualsevol 
manera. Aquí dins hi ha, també, un elogi de 
la lentitud. La fórmula del carpe diem vol dir, 
segons el filòsof, «atendre al que es presenta 
i fer l’adequat». Cenyir-se al present. «Ni tan-
car-se ni ignorar, sinó concentrar-se.» Ja hem 
entrat en un nou capítol, El temps oportú, en 
què llegim reflexions sobre les nocions de re-
tenció i de rememoració. Es fa una marrada cap 
al temps meteorològic: «L’atenció al temps que 
fa és també un camí per reflexionar sobre el 
temps que passa». 

El temps que ens queda, 
setè capítol, cita Heidegger –el filòsof que va 
definir l’home com un «ésser per a la mort». 
Només nosaltres som conscients de la nostra 
mort: «la planta es marceix, l’animal expira, 
l’home mor». El penúltim capítol indaga en 
la proximitat dels conceptes espera, esperança i 
desesperació: «L’esperança sempre ho és del bo, 
i del bé, mentre que l’espera ho pot ser també 
del dolent, en expressions com “s’esperaven el 
pitjor”. El temps va passant en la repetició quo-
tidiana. L’anàlisi d’aquestes repeticions ocupa 
el darrer capítol de l’obra. Ara ens referim a 
un hàbit. «Hàbit ve d’haver, i significa tenir o 
fer de forma continuada o regular.»

Si haguéssim de col·leccionar tot el que els 
homes han escrit sobre el temps no tindríem 
prou temps –si se’m permet el reble— per re-
ferenciar obres i articles. En aquest context 
magmàtic i divers, universal, Josep Maria Es-
quirol ha escrit una obra singular, instructiva 
i brillant.
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Com són els nostres adolescents?
queta xampeny
periodista especialitzada

er tal de respondre a aquesta pre-
gunta i mirar d’anticipar el compor-
tament dels nois i les noies que ara 
tenen entre 12 i 19 anys, la Fundació 

Creafutur ha realitzat un estudi en profun-
ditat sota el títol “Outlook Teens 2010: com són 
els adolescents d’avui i com evolucionaran els 
seus hàbits de consum”. 

Creafutur és una iniciativa pionera a 
l’Estat espanyol. Fundada per la Generali-
tat de Catalunya i ESADE, és un exemple de 
col·laboració publicoprivada que té com a 
principal objectiu anticipar-se a les tendèn-
cies futures de mercat i dels consumidors. 

Outlook Teens 2010 centra la seva atenció 
sobre joves d’entre 12 i 19 anys de vuit països 
diferents. Es tracta d’una anàlisi en profun-
ditat dels adolescents d’avui i estableix una 
projecció per tal d’anticipar els seus hàbits 
de consum en els propers anys amb l’objectiu 
d’entendre els seus valors i avançar les seves 
necessitats. Tradicionalment, l’adolescència 
ha estat una etapa caracteritzada per distan-
ciar-se de la família i, actualment, a conse-
qüència dels avenços tecnològics que han 
revolucionat les formes d’establir relacions 
socials entre els joves, es produeix un des-
coneixement encara més gran sobre aquesta 
generació que no només afecta l’entorn fami-
liar, sinó també l’acadèmic i l’empresarial. És 
per això, doncs, que fixar-nos en com són els 

nostres adolescents ens ajudarà també a en-
tendre com serà el nostre futur.

El marc geogràfic que abarca l’estudi és 
també rellevant, perquè analitza països que 
ens són propers físicament o econòmicament, 
com Estats Units, Gran Bretanya o França, 
així com cultures més llunyanes, com Brasil, 
Xina, Japó o Mèxic.

El mercat adolescent mou, en termes de 
despesa directa, al voltant de 750.000 milions 
d’euros l’any i es calcula que al nostre país la 
xifra arriba als 8.000 milions. És un segment 
capaç no només de generar un volum de des-
pesa important, sinó també de crear tendèn-
cia, de forma que n’arrossega d’altres de més 
i de menys edat en qualitat d’aspiracional. 
L’adolescent té capacitat de decidir què con-
sumeix i com ho consumeix i, a més, es troba 
en una etapa en què es defineixen les seves 
actituds i preferències de cara al futur.

El mercat adolescent 
mou, en termes de 
despesa directa, al 
voltant de 750.000 
milions d’euros l’any

P
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L’adolescent i el treball
L’etapa de l’adolescència i el mateix concepte 
de teenager neixen en relació amb el treball. 
A la meitat del segle XIX, les classes mitjanes 
nord-americanes s’adonen que proporcio-
nar una bona formació als seus fills suposa 
unes rendes a llarg termini més altes que 
les aportades amb la incorporació del seu 
sou. D’aquesta manera, joves que fins aquell 
moment havien hagut de treballar pospo-
sen l’arribada de la responsabilitat adulta 
mentre es concentren en l’experimentació i 
l’aprenentatge. La relació de l’adolescent amb 
el treball i amb els rols socials ha evolucionat 
amb els anys de forma notable.

Participen d’un oci tecnològic que els ofe-
reix noves formes de socialització i, tot i que 
en són usuaris avançats, encara se senten vul-
nerables respecte als aspectes tècnics. Apro-
ven el model que els permet formar-se i di-
vertir-se, i veuen el futur amb optimisme per 
diferents motius. Els joves de països industria-
litzats ho fan conscients de les oportunitats 
que generen els canvis que afrontaran quan 
siguin grans, mentre que els d’economies 
emergents tenen pressa a incorporar-se en 

L’ADOLESCENT I EL CONSUM

els adolescents són el 17,5% de la població mundial. La seva 

evolució demogràfica ens mostra que el creixement, que fins 

ara havia estat al voltant del 14%, es reduirà fins al 3%. els 

joves destinen la major part del seu temps als estudis i cada 

cop es retarda més la incorporació al món del treball i a les 

obligacions adultes, cosa que fa que siguin enteses com quel-

com traumàtic. en el món anglosaxó hi ha un 34% dels nois 

i noies que treballen mentre estudien, en contraposició al 

19% que ho fa a espanya, tot i que la seva despesa mensual, 

155 euros, quadruplica la seva assignació. La majoria, 6 de 

cada 10, participa en les decisions de consum alimentari de la  

família.

Aproven el model que els permet 
formar-se i divertir-se, i veuen el futur 
amb optimisme 



un entorn que els permeti millorar la seva 
qualitat de vida.

Si les tendències no canvien, molts dels jo-
ves que han participat en aquest estudi con-
tinuaran vivint a casa dels seus pares d’aquí 
a deu anys, parlem de teens reconeguts fins 
als 35 anys. El fet de tenir pocs fills fa que 
les llars estiguin poc congestionades i que la 
convivència sigui viable. Viuran en gran ciu-
tats i treballaran en feines poc retribuïdes, de 
forma que hauran de prioritzar els produc-
tes pràctics i assequibles. El seu oci serà més 
tecnològic que mai i centrat en la comunica-
ció. El consum d’energia viurà un augment 
del 50%, fet que provocarà una irrupció de 
les fons alternatives, sobretot en el transport. 
Caldrà plantejar la necessitat de compartir al-
guns béns que fins ara eren d’ús individual.

Les prioritats
Si actualment un teen centra la seva despesa 
en la roba (element que li permet refermar la 
seva identitat), l’alimentació i la tecnologia, 
en aquest ordre, s’observa que les tendències 
de consum de futur són diferents segons el 
país d’origen. Els joves d’economies avançades 
continuen amb les mateixes prioritats, afe-
gint-hi serveis que fins ara tenien finançats, 
com l’educació o la salut. Els teens de països 
emergents aspiraran a béns més duradors, 
com el transport, el mobiliari o la salut. 

Un 68% de joves són usuaris de xarxes so-
cials. Internet els permet relacionar-se, jugar, 
escoltar música, estar informats... L’ordinador 
és imprescindible per sobre del mòbil, que té 
més implicacions econòmiques. En el futur, 
aquests adolescents preveuen que prioritza-
ran Internet per comunicar-se, buscar infor-
mació, comprar productes, buscar notícies i 
feina, per sobre de jugar on-line o xatejar. El 
mòbil no avança l’ordinador, però tot fa pen-
sar que ambdós perdran força davant nous 
dispositius mòbils que unificaran les funcions 
i prestacions.

El consum d’energia viurà un 
augment del 50%

LES MArqUES, ELS PrODUCTES I ELS VALOrS

especialment als països emergents, els joves prefereixen 
productes de marca coneguda. La publicitat els empeny a 
consumir productes que prèviament han vist anunciats, i 
aquesta tendència es manté intacta quan preveuen el seu 
comportament d’aquí a deu anys, tot i que el seu pes serà 
menor en favor del component preu.



L’accés als mitjans de comunicació
Actualment els joves passen més temps a la 
xarxa que no pas davant la televisió, però això 
no significa que Internet farà desaparèixer 
cap altre mitjà. El que sí que ha propiciat és el 
multitasking, és a dir, fer diverses activitats de 
forma simultània. Tot i que atorguen més cre-
dibilitat a la premsa escrita, els teens només 
la consumeixen quan hi tenen accés en bars, 
biblioteques o a casa, i s’informen sobretot a 
través dels informatius de televisió, diaris on-
line o blogs. El 2020, l’accés a la informació 
es durà a terme des d’aquest dispositiu mòbil 
amb total connectivitat, mentre que el diari 
en paper es reservarà per a moments de relax 
i reflexió.

Els teens duen a terme el consum en com-
panyia dels amics, tot i que la família hi juga 
el paper finançador. Obtenen informació dels 
productes i es decanten pel centre comercial, 
que veuen també com un espai de trobada. 
No es mostren fidels a una marca i en canvi 
valoren la possibilitat d’experimentar i can-
viar. Els espanyols i els francesos són els més 
conscients que els productes no valen el que 
paguen, mentre que els japonesos es mostren 
satisfets amb la relació qualitat preu. Els joves 
no disposen en general de targeta de crèdit i 
desconfien a l’hora de comprar per Internet. 
En el futur, el consum als centres comercials 
a dins la ciutat creixerà, però també es que-
daran més a casa, on tindran eines de socia-
lització. La confiança en els productes vindrà 
donada per les recomanacions provinents de 
les xarxes socials, i les compres per Internet 
augmentaran, no només de productes intan-
gibles sinó també de béns materials.

Els joves no disposen 
en general de targeta 
de crèdit i desconfien a 
l’hora de comprar per 
Internet

EVOLUCIÓ rELACIÓ JOVES I TrEBALL

ABANS DEL S. XX
El peó no remunerat

L’adolescent era considerat com a mà d’obra per a la família, l’oci era 
inexistent i el consum se centrava en l’alimentació.

S. XX ANYS 40
El soldat

arran de la industrialització, el peó passa a treballar en fàbriques tal i 
com ho fan els adults. L’oci no compta en un moment en què la super-
vivència és prioritària i els adolescents passen un 80% del seu temps 
envoltats d’adults.

S. XX ANYS 50 - ANYS 60
El teen emergent

La bonança econòmica, després de les grans guerres, genera un ex-
cedent de riquesa i els adolescents comencen a veure com s’allarga el 
seu període de formació. Disposen, per primer cop, de temps lliure per 
equivocar-se i experimentar mentre treballen en feines a temps parcial. 
el temps que passen amb els adults es redueix per primera vegada i des-
cobreixen el consum d’oci.

S. XX ANYS 70 - ANYS 80
El marginat

els joves es rebel·len contra el sistema que han creat els adults. Senten la 
incertesa d’un futur que no els ofereix feina i amplien els seus escenaris, 
de l’escola al carrer, al bar o al club. Dediquen més temps que mai a l’oci 
i passen un 70% de les seves hores amb altres adolescents.

S. XX ANYS 90 - ANY 2000
El nen de la clau

La incorporació massiva al món laboral provoca que els nois i les noies 
hagin de tenir cura d’ells mateixos mentre els pares treballen. La toleràn-
cia respecte als adolescents fa que ells se sentin a gust amb el sistema. 
comencen a prendre decisions de consum i passen el temps de lleure a 
casa i al centre comercial. els ordinadors i la tecnologia es fan un lloc en 
el lleure d’aquests joves que destinen només un 15% del seu temps a la 
relació amb els adults.

S. XX ANY 2000 - ANY 2010
El teen digital

el jove es troba molt bé a casa. Reparteix el seu temps en la seva forma-
ció i en el consum de lleure. L’oci, per primera vegada, no té res a veure 
amb el de cap altre grup de la població; la tecnologia pren protagonisme 
i els teens passen cada cop més temps en solitari amb màquines, deixant 
de banda la família o els amics.

S. XX ANY 2010 - ANY 2020
El digital natiu mòbil

els adolescents no necessiten sortir de casa per relacionar-se perquè In-
ternet els ofereix espais de socialització, com centres comercials visuals 
i xarxes socials. econòmicament depenen de la família i consumeixen un 
oci que és en gran mesura gratuït. el 2020 la tecnologia proporcionarà 
dispositius per divertir-se i comunicar-se, i fins i tot per desenvolupar 
petits negocis sense pautes ni horaris. L’oci serà funcional. La relació 
familiar es distanciarà perquè el jove serà molt sol·licitat en les xarxes 
socials. el temps que destinarà als adults serà d’un 5%

 

LES XArXES SOCIALS
els mitjans digitals han creat una forma nova de relació entre els adoles-
cents, les xarxes socials, en què la comunicació està molt lligada al lleure. 
el 68% dels joves afirmen comunicar-se habitualment per correu electrònic 
i formar part de xarxes socials. aquest nou espai de trobada per als teens 
encara no ha arribat, però, al seu estat de maduresa total, ja que en un futur 
hauran de satisfer altres necessitats dels seus usuaris, com una oferta for-
mativa o buscar feina, per exemple.



educar és molt més que transmetre coneixements. té a veure amb transmetre’ls, 

òbviament, però de forma instrumental. allò important és ajudar a construir-se 

com a persona a través dels coneixements, sobretot si es fa transmetent la in-

quietud per saber i adoptant un sistema de valors. però això demana una nova 

metodologia educativa, més qualitativa que quantitativa, basada en la relació 

tutorial entre educador i educant. Una educació amb més temps, menys alum-

nes i no tanta tecnologia. és l’elogi de l’educació lenta.
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P A U S A
| Anna Montero

rèptils

en hivern els rosers

s’arrapen com rèptils

a la terra eixuta i esperen.

res no saps de mi.

malgrat la mà estesa, malgrat

la sang i la paraula.

res no sabem.

ens arrapem com rèptils

a la terra eixuta i esperem

una mica d’escalfor,

una paraula com saba

que des del fons puja.

com rèptils esperem,

com rosers ens arrapem

a la terra eixuta.

( del llibre Teranyines, Barcelona, Ed. 62, 2010 )
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Text i fotografies: Dr. Manuel Viola Figueras

bharat ganarajya
pais de contrastos i centre de desigualtat

L’Índia, bressol de civilitzacions i centre de religions, és un país de bellesa insòlita i amb una enorme capacitat de sorprendre 
el visitant. La seva bellesa i les seves tradicions ens deixen perplexos, sobretot quan ens fixem en els seus habitants. 
Però el que més crida l’atenció és que la segona terra més poblada i de creixement econòmic més ràpid tingui el major índex 
de pobresa conegut i que amagui una realitat inassolible per a la nostra mentalitat: l’assumpció d’aquesta realitat social de 
forma permanent, gairebé hieràtica, sense símptomes aparents de rebel·lia comunitària que fa pensar que el canvi que 
Occident sent com a necessari sigui una altra entelèquia, una materialitat pràcticament impossible d’assolir.
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espriu ha arribat al cim de la mun-

tanya. Els peus li arrelen a terra. Ex-

hala. Obre el pit. Obre la boca.

Silenci.

El silenci total és el llenguat-

ge de la llum. La llum té totes les 

formes possibles i impossibles. Tot 

allò que es reflecteixi en el mirall es 

fa real si no es veu l’estructura del 

mirall. Per això hem usat les parau-

les. Posem paraules a les coses per 

demostrar que existeixen i que, per 

tant, existim. D’aquí la divisió. No 

sóc això. Sóc això. Sóc aquesta sen-

sació. Sóc el meu cos.

Espriu és un reflex en el mirall.

F ina l  del  laber int .  D iu que 

s’endinsa, que sentia el seu nom 

ressonant en l’endins. El temps, el 

record, la mort, el dolor: un camí. 

De tots els camins, un camí. En-

el desvetllat
| Laia noguera

trar en el somni. Discernir si els 

fenòmens hi són o si són derivats 

d’aquell que s’ha fet observador. 

Dels seus sentits. Espriu gira els 

ulls i els ulls esdevenen el mirall i 

el mirall esdevé no esdevenir. Quan 

el mirall s’aquieta emergeixen les 

formes com a formes. Potser no es 

tracta de saber la veritat. El vent és 

un estat. El dolor és una posició de 

la ment.

Espriu a la caverna i ara palpa 

les parets.

No hi ha finestres, no hi ha por-

ta. Escolta la cançó que emergeix 

del silenci. No hi ha punt culminant. 

La cançó és un vaivé. Espriu recor-

da les morts, el desig esmicolat, 

on va a parar la projecció. I el pas 

del temps. Diu que coneix el secret. 

Quin és el secret? És que hi ha algu-

na cosa amagada? Què ens espera? 

Què és viure? Què he de fer perquè 

valgui la pena viure? En el moment 

que no sóc res, sóc menys que quan 

sóc alguna cosa? Per molt que 

m’esforci a trobar-los, els límits, no 

els trobo. Construeixo i s’enderroca. 

Els no-límits fan por.

El món material què és? Hi ha un 

món material i un món immaterial? 

Hi ha alguna cosa amagada, real-

ment? Si hi és, on és? Enllà? Enllà 

de contraris?

Contraris?

Aigua. Ulls. Vent. Mans. Espriu. 

Foc. Mans. Terra. Espriu. Mans. Ulls.

Espriu reconeix la cançó.

Se salva a ell o ens salva a tots? 

Potser serà el pastor qui ens sal-

varà. De qui o de què ens ha de sal-

var? Estiu. Hivern. Espriu està bus-
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cant alguna cosa. El son reparador 

o el son que traeix. Somiar potser 

és creure’s les imatges del mirall. 

Puc deixar de ser jo? Dia. Nit. Espriu 

està furgant alguna cosa.

La veritat hi és si les coses no 

hi són?

S’ha arriscat a viure a la intem-

pèrie. Ha vist el vent llarguíssim, la 

muntanya i el riu.

No et miris a l’aigua. No et cre-

guis la imatge de tu. Tu i el vent, 

Espriu. El riu et porta al bosc i al 

bosc hi ha el caçador. Espriu és la 

presa. És per la set que ha cercat. 

Però no cerca recer. El recer és el 

miratge. Espriu esdevé caçat caça-

dor, perquè és així com s’enfilen les 

preguntes i els silencis, el pare sol, 

la mare lluna. Entrava en el camí de 

l’esguard. Aturar-se. Deixar-se.

És necessari ser cec per ser 

savi? Cec de què? La ignorància és 

no saber una cosa o bé saber una 

cosa que és lluny de la saviesa?

Renunciar al bastó que fins ara 

et sostenia. Admetre la ferida. Sen-

tir la ferida. Ser captaire de ser.

La font apareix quan no tens 

res, quan ja no prens perquè l’únic 

que vols és el cor obertíssim.

Espriu és l’obertura. El vent re-

corre els passadissos de la veu. La 

veu callava i és així que ha pogut 

contemplar la magnitud dels arbres. 

Les arrels enlairades i les branques 

que perforen. És solitud, no solide-

sa. No siguis. Sigues aigua. Ets ai-

gua. En el procés d’abandonar-te et 
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cau la veu i no la trobes. S’ha obert, 

ha sobreeixit, s’ha arribat a sentir.

Espriu es treia la càrrega. El mi-

rall no té estructura. Espriu és a ca-

vall de la nit i de l’alba. Ha arrelat en 

la terra del somni i s’enfila a palpar 

la buidor de les estrelles. Contem-

plar. Els braços, que llargs, tallant 

el silenci de l’aire.

En el moment de trencar la cla-

ror, la tendresa petita del sol que 

comença, ha esclatat la immensitat 

del cor. Els ocells que han viscut din-

tre l’aigua. Els ulls que expandeixen 

la llum que els penetra. Arbrat Es-

priu que res no delimita. Altíssima 

bellesa del dolor. Quan mires el 

mirall el mirall es torna espai. El re-

flex, els ocells de branca en branca, 

la tarda que vespreja, el vespre que 

decau i les arrels abrinadíssimes.

Oh, l’Amat.

Sóc el total enamorat. Perdu-

dament embardissat, enderrocat, 

foragitat de mi mateix, ja no sóc jo, 

no m’endevino en els noms que he 

deixat rere meu. Ja no tinc lloc.

Espriu està morint en la seva fo-

guera. És així com es fa l’obertura. 

Ha cavat, ha esberlat, ha esbocinat 

completament. Ara és impossible la 

cançó.

Espriu és el total enamorat.

Ara és al pou on es completa 

el cicle de l’esguard. Ja no hi ha 

distinció entre el cec i el vident, el 

despert i el que dorm. Ha caigut tan 

endins de si mateix que tot ha es-

devingut una mateixa matèria. I les 

preguntes? Les preguntes? Les pre-

guntes? L’aridesa del pou. L’esguard 

a l’interior de l’aigua. Allà també hi 

habiten les estrelles. El pou esdevé 

a poc a poc oceà.

A l ’amic ,  quan s ’ob l ida de 

l’Amat, li toca viure sota la llosa del 

miratge.

Però hi ha portes que s’obren 

i l’Espriu enamorat continua arris-

cant. El somni es fa finíssim. La font 

al cim de la muntanya. La neu que 

degota cap dins de la ferida.

La visió.

La intempèrie ho és tot. El som-

ni col·lapsa. Sempre hi era, la intem-

pèrie. Col·lapsa. Les formes. Espriu 

s’ha desfet completament. La veu. 

És el mirall. Col·lapsa. Salvador. No 

hi ha res en el mirall.

Deslliurat.

Silenci.

No hi era, el mirall.

L’aire resplendent
arrela en el plany.
Ales de la sang
drecen a claror.
De la llum a la fosca,
de la nit a la neu,
sofrença, camí,
paraules, destí,
per la terra, per l’aigua,
pel foc i pel vent.

Salvo el meu maligne
nombre en la unitat.
Enllà de contraris
veig identitat.
Sol, sense missatge,
deslliurat del pes
del temps, d’esperances,
dels morts,
dels records,
dic en el silenci
el nom del no-res.

Salvador Espriu



el doctor Guisado, 
reelegit president d’iHco 
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