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Editorial
Quin nom li heu posat a la 
revista?

-Butz.

Butz? Quin nom és aquest 
per a una revista de filosofia?
 
-Butz, el gos de Schopenhauer
 
Schopenhauer? Un filòsof 
tan amargat tenia un gos?

-Sí! Butz era l’únic amic que 
tenia Schopenhauer... 

No m’estranya amb el caràc-
ter que tenia!
-Encara que a vegades també 
s’hi enfadava i l’insultava tot 
cridant-li: humà!

Feia temps que ens ronda-
va pel cap la idea de crear 
una revista de filosofia feta 

només per alumnes de l’escola. 
Estem acostumats a creure que 
la filosofia només està destinada 
a les ments més brillants i que 
només la podem trobar en am-
bients acadèmics.  Amb el naixe-
ment d’aquesta revista estem 
convençuts que tothom pot fer 
filosofia, tothom es pot atrevir a 
pensar, sigui quina sigui la seva 
formació o edat. Sapere Aude! 
Atreveix-te a pensar!

Aquest any hem descobert mol-
tes escoles de pensament i molts 
filòsofs que ens han fet ballar el 
cap, ens han ajudat a compren-
dre una mica més el món que ens 
envolta i ens ha ofert perspecti-
ves a vegades molt diferents de 
les que podem estar acostumats.

A la revista “Butz, el gos de 
Schopenhauer” hi pot escriure 
tothom que tingui ganes d’anar a

a conèixer el seu pensament, 
les seves reflexions davant de 
situacions que ens costen de 
comprendre Aristòtil deia que la 
filosofia neix quan apareix la sor-
presa davant la realitat, el thau-
mazein.

I ara el que tots esteu espe-
rant... El perquè d’aquest nom 
tan subrealista. Tothom sap 
que Schopenhauer no era gai-
re amant de les persones, de fet 
vivia sol i no volia relacionar-se 
amb ningú. Era malcarat, un 
misògin de primera divisió i 
també era propietari d’un pes-
simisme vital que va deixar em-
premta a tota la seva filosofia. 

Schopenhauer només tolerava el 
seu gos i se l’estimava moltíssim. 
Malgrat això,  el filòsof s’hi enfa-
dava de tant en tant, d’aquí sor-
geix l’anècdota que ha passat a la 
història i que inspira el nom de 
la revista. Un dia Schopenhauer 
enfadat va insultar el seu gos es-
cridassant-lo: HUMÀ!

“Butz, el gos de Schopenhauer” 
vol ser una revista seriosa de 
pensament, però alhora diverti-
da, que ens ajudi a comprendre 
d’una manera diferent... i sobre-
tot destinada a un públic adoles-
cent i en formació.

Estem molt contents de veure 
néixer aquesta revista i esperem 
que amb el temps vagi creixent 
i donant participació als alum-
nes de la nostra escola, que de 
ben segur, tenim moltes coses a 
aportar.

El consell de redacció
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Filosofia Política
Utopia i món postvirus

En primer lloc, abans de començar a explicar 
la meva idea d’utopia en un món postvirus, 
cal subratllar que, des del meu punt de vis-

ta, considero pràcticament impossible un canvi de 
paradigma que ens faci replantejar el funciona-
ment social, econòmic i polític en el qual es basa 
el nostre sistema. És cert que viure una pandèmia 
mundial ens ha ajudat a un replantejament indi-
vidual i social, i sobretot ètic, de la nostra forma 
de vida. Nogensmenys, estem massa acostumats al 
funcionament de la societat abans del virus; vam 
acabar normalitzant tant la immediatesa i la ra-
pidesa amb el qual es mou i canvia tot, ho teníem 
tan interioritzat, que el primer que hem fet quan 
ens han tornat aquesta “llibertat” (a la qual no-
saltres mateixos hem renunciat durant els mesos 
de confinament), ha estat intentar recuperar tot 
aquest temps que hem considerat “perdut”.
El primer punt que caldria considerar és si real-
ment aquest temps ha estat “perdut”. Citant una 
entrevista que van fer a Feliwne Sarr, estudiós, 
músic i escriptor senegalès, el fet de tenir planejat 
el temps de la nostra vida i la necessitat de control 
del temps present i futur és el que marca el fun-
cionament del nostre sistema. Això corrobora el 
materialisme que actualment domina les nostres 
vides. Considerem que treure’ns el temps, és treu-
re’ns part de la nostra vida. Renunciar a la llibertat 
realment és renunciar a tot? Potser, el primer error 
que hem comès ha estat aquest. Potser, renunciar 
a la llibertat durant uns mesos, sols és el primer 
pas que ens ajudarà a desembocar en una revolu-
ció cultural i social, a partir de la qual podrem con-
siderar una nova percepció dels conceptes “temps” 
i “llibertat”?

Si busquem aquestes dues paraules al dicciona-
ri ens trobem amb aquestes definicions: TEMPS 
“Durada i successió de les coses, considerada com 
a transcorrent d’una manera contínua i uniforme 
i que hom mesura per fenòmens successius esde-
vinguts a intervals regulars”, LLIBERTAT “Estat o 
condició del qui no és esclau”. En relació a la pri-
mera trobo que la seva pròpia definició ens porta a 
veure tot el que hem arribat a sobrevalorar aquest 
terme i  com l’hem modificat per tal de fer-lo en-
caixar en un sistema que té el capital com a pilar 
fonamental. Hem interioritzat que el temps no 
sols és la durada i successió de les coses, sinó que

que és una durada i successió de les coses que hem 
d’omplir de manera totalment materialista, per tal 
de sentir-nos plens. I si la nostra nova societat co-
mença tamb una percepció menys materialista i 
més espiritual i intel·lectual? Podríem renunciar 
a aquesta necessitat d’omplir-lo materialment per 
contrastar-lo amb temps dedicat a la reflexió dels 
esdeveniments i fets que omplen aquest temps. 
Potser, podria ser el temps dedicat a aquesta re-
flexió personal i social el punt clau d’aquesta hipo-
tètica revolució cultural i social postvirus. Qui de 
nosaltres, tancat a casa, no ha dedicat ni que sigui 
un percentatge molt petit del temps, a la reflexió i 
meditació de temes que ens preocupen com a in-
dividus? (subratllem això per tal de comentar-ho 
de nou més tard). Fins i tot confio que hi haurà 
gent que haurà estat reflexionant i meditant sobre 
temes que ens preocupen o ens haurien de preo-
cupar, tant a nivell social, com a nivell universal.

En segon punt, i comentant ara la definició de lli-
bertat, ens trobem en el seu primer error: “Estat o 
condició del qui no és esclau”. Considerem ser es-
claus a qualsevol estat que no sigui el propi de ser 
lliures. Hem estat esclaus aquests dos mesos? En 
tot cas, potser, hem estat esclaus de la responsa-
bilitat social que s’ha necessitat per tal de contro-
lar una pandèmia mundial. Llibertat és la paraula 
més hipòcrita que conec en si mateixa. Un sistema 
liberal no et treu de qualsevol tipus d’esclavitud. 
Un estat liberal t’esclavitza amb el capital, perquè 
això és en el que es fonamenta. I si tan sols ens es-
clavitzés el capital, que senzill ens resultaria ado-
nar-nos del gran error que estem cometent! I és 
que no sols ens ha esclavitzat el capital... doncs la 
clau està en esclavitzar els individus que formen la 
societat, tant amb el capital com amb EL TEMPS.
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Si controles el capital i el temps, els pots lligar per 
convertir el temps en quelcom molt materialista 
que, a més, avança de forma fugaç. I aquesta fuga-
citat i materialisme del temps és el que ens impe-
deix  dedicar part de la nostra vida a la meditació 
i reflexió de les coses, per tal d’adonar-nos d’on és 
l’error, per tal de canviar-lo i construir una nova 
societat. I on és l’error? Ni tancada a casa durant 
dos mesos he tingut temps per descobrir des d’on 
arrela. He creat la meva pròpia hipòtesi per tal de 
veure des de quins dos pilars fonamentals aconse-
gueixen controlar aquesta incapacitat de reflexió. 
Però qui diu que sigui certa aquesta hipòtesi? Nin-
gú. Potser, fins i tot, no me la crec ni jo mateixa. 
Soc tan poca cosa, que no tinc ni la capacitat de 
saber si em crec el que dic. De moment, l’únic que 
sento és la gran impotència de sentir-me lligada 
a aquesta falsa definició de llibertat i a aquest fu-
gaç transcórrer del temps. I què faré per tal de so-
lucionar aquesta paranoia meva i intentar buscar 
com deslligar-me d’això que sento, que controla la 
meva incapacitat de reflexió? RES. I aquí està el 
vertader problema.

Jo mateixa, al principi del treball, he dit que era 
impossible un canvi de paradigma en la societat 
actual, més tard he parlat d’un intent de reflexió a 
nivell personal i social de tots i cadascun dels indi-
vidus, com a primer pas per a un hipotètic canvi de 
paradigma, que desemboci en una nova percep-
ció social. Segurament, jo mateixa seré la primera 
d’oblidar que estic en desacord amb el sistema, per 
tal de continuar la meva vida lligada al temps i lli-
bertat que m’han venut. He intentat creure’m la 
meva pròpia mentida i això no fa sinó demostrar 
la hipocresia humana, la qual farà –per desgràcia- 
que continuem esclavitzats en un sistema que de-
termina els rols de les nostres vides.

Paral·lelament, i en referència a les paraules que 
he subratllat en negreta m’adono d’un dels altres 
errors que no resulten massa complicats de veu-
re. “Fins i tot confio que hi haurà gent que haurà 
estat reflexionant i meditant sobre temes que 
ens preocupen o ens haurien de preocupar tant 
a nivell social, com a nivell universal”. Fins i tot 
tancats a casa i tenint la capacitat de reflexio-
nar, continuem mirant-nos el nostre propi melic. 
Hem dedicat part del temps que hem tingut a fer 
una reflexió individual sobre cadascun de nosal-
tres, però la majoria no ho hem fet a nivell glo-
bal, per tal de veure què necessiten i quin hauria 
de ser el millor camí per als altres. Ens passem el 

dia queixant-nos de les injustícies que es viuen 
a nivell mundial i, quan tenim l’oportunitat (o 
creiem que la tenim) de pensar com canviar-les, 
per tal de descobrir qui està a baix de tot i ajuntar 
tota la nostra força per tal d’aixecar-nos it fer caure 
els de dalt de tot (perquè els de dalt no cauran fins 
que els de baix tinguin prou força per aixecar-se), 
ens dediquem a continuar pensant únicament en 
nosaltres mateixos.

Senzillament fem vergonya. Ens estan controlant 
i s’estan rient de nosaltres a la nostra cara i en-
cara no hem trobat la força per aixecar-nos i co-
mençar una revolució. Estem massa lligats a allò 
que odiem, a causa del control que arriben a tenir 
sobre nosaltres, venent-nos una falsa definició de 
llibertat. Estem perdudíssims.

Júlia Fernández Fané 



5

Utopia

La pandèmia provocada pel coronavirus ha 
comportat grans canvis a molts nivells dife-
rents: sanitaris, econòmics, socials, polítics... 

Nosaltres som la societat de la planificació i el 
virus ho ha sacsejat tot. La situació de la pandè-
mia ha colpejat a gran escala el món occidental, 
bastant còmode, per cert. Aquest món occiden-
tal, modern, tan ben preparat i tecnològicament 
avançat, ha estat vençut per un virus que ataca a 
tothom. Tal com diu la pensadora Judith Butler, 
el virus no discrimina. Això ha estat un gran cop 
a la vida com la coneixem i, personalment, tro-
bo que ha trencat vuna mena de “bombolla” en 
la qual la nostra seguretat, salut i llibertat esta-
ven garantides. Per tant, s’haurà d’aprendre de 
nou a viure i, d’alguna manera o altra, tornar a la 
rutina. Però ens hem d’emportar tot el que hem 
après d’aquesta pandèmia. Aprenent del que hem 
viscut, podrem arribar a construir el nou món.

Crec que unes de les zones en les quals el go-
vern hauria de centrar-se molt d’ara  endavant 
és l’educació. Amb la pandèmia s’ha vist la ne-
cessitat de tenir a persones ben formades, que 
realment portin el país cap endavant. Per tant, 
perquè surtin metges, infermers, investigadors, 
economistes, polítics... s’ha d’invertir en l’edu-
cació, a la qual el govern ha de donar prioritat. 
En un món utòpic després de la pandèmia, hi hau-
ria d’haver una reparació econòmica justa. Fet que 
anirà molt lligat al tipus de règim que s’adopti. No 
crec que el virus acabi amb el capitalisme, com es 
diu, però sí que crec que hi haurà un canvi en la 
societat per tal de millorar aquest siste-ma econò-
mic. Citant al doctor en filosofia, Byung-Chul 
Han, som nosaltres, persones dotades de raó, qui 
hem de repensar i restringir radicalment el capita-
lisme destructiu. En el món utòpic, el capitalisme 
encara existirà, la propietat privada existirà, però 
hi haurà una major consciència monetària, que 
permetrà que tothom tingui allò que li pertoca.

Respecte la societat, el fet que aquesta situa-
ció ens ha commogut psicològicament és inne-
gable. Una de les reflexions més importants és 
que som subjectes d’un esdevenir feble, en un 
món que no controlem. Hem adquirit aquesta 
nova perspectiva que realment som fràgils i dè-
bils, hem adquirit una mena d’humilitat i res-
pecte cap a allò que donem per garantit cada dia. 
Així, en el meu món utòpic de després de la pandè-

mia, s’intentarà incorporar allò après. Els governs 
beneficiaran a tothom, es potenciarà l’educació, els 
diners seran repartits justament segons un sistema 
capitalista recte i la societat tindrà un sentiment de 
responsabilitat cap als altres i cap al món en el qual 
vivim. Sí, el virus tindrà conseqüències devastado-
res, però esperem que aquesta pandèmia desenca-
deni un seguit de canvis en les nostres accions, que 
portaran a salvar-nos a nosaltres i al nostre planeta.

Sara Molló Guri

Thomas More

Un món utòpic

En un món utòpic, les persones prevalen la res-
ponsabilitat i la sostenibilitat en el seu consum, 
la seva producció, el seu desenvolupament urbà 

i la seva relació amb l’entorn. El vincle entre progrés 
i contaminació és complex de dissoldre, però cal co-
mençar a prioritzar models de ciutat més semblants a 
petites comunitats enfront de les grans urbs. Els nuclis 
petits faciliten la creació i protecció d’espais verds, la 
mobilitat sostenible, el desenvolupament urbà respec-
tuós amb el medi ambient i d’altres mesures necessàries 
per superar l’emergència climàtica. Amb dinàmiques 
com el teletreball, la dotació d’infraestructures i el 
suport als sectors estratègics de cada zona, és factible 
substituir  les megaciutats per pobles a l’avantguarda.
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Encara que de manera utòpica aquestes són claus 
que hauríem d’atendre.

Tot això, ens convida a pensar que faríem bé 
d’adoptar el tempo més pausat, gairebé bucòlic. 
El contacte amb la naturalesa, el ritme tranquil, la 
mobilitat sense complicacions i la proximitat dels 
centres de treball, oci i vida privada per  facilitar 
la conciliació, són alguns dels elements clau en 
aquest món utòpic. Les dinàmiques de col·labo-
ració —amb el seu nucli en les polítiques públi-
ques— l’aposta en ferma per models de ciutat més 
continguts i sostenibles, el respecte pel medi am-
bient i els ritmes de vida més pausats són alguns 
dels exemples en els quals inspirar-se per cons-
truir la societat postquarentena. El que està clar és 
que “construir un món millor” significa que hem 
de tenir dos tipus d’accions:

El primer és correctiu. Corregir els danys ja efec-
tuats i minimitzar les accions que empitjoren el 
món. Les campanyes contra la contaminació, en 
tots els sentits. Seleccionar residus entre recicla-
bles i orgànics és una realitat cada cop més visible, 
a més de ser molt rendible.

El segon és preventiu. La creació d’accions que in-
hibeixin les persones, individualment o col·lecti-
vament mitjançant organitzacions, és una manera 
positiva de “construir un món millor”.

Però, tot es deriva a accions sobre i amb les per-
sones. Són les persones que van crear un “món 
pitjor” com el que hi ha. Només construirem un 
món millor si construïm persones millors, es-
tructures socials més justes i un compromís amb 
els valors humans per sobre dels valors econò-
mics. Volem “construir un món millor” per als 
nostres fills, doncs hem de començar a cons-
truir-nos a nosaltres mateixos, amb accions i ac-
tituds millors, amb la nostra família i amics. No 
fer res, endinsar-se en un individualisme egois-
ta i alienat, ja contribueix a “un món pitjor”.

Fer el bé pot significar crear una oportunitat, 
apoderar-se per a accions més duradores. Fer bé 
s’ha d’entendre com a construcció social mit-
jançant la intervenció en estructures que ajuden 
la vida de les persones. Aquestes estructures po-
den ser socials, econòmiques, emocionals, rela-
cionals i psicològiques. Fes el bé ajudant algú a 
sortir dels carrers i tenir un sostre, roba i men-
jar per a una vida amb un mínim de decència.

El bé es fa formant algú per obtenir una feina i 
un sou que li permeti tenir dignitat, autonomia 
econòmica per a les seves necessitats bàsiques. 
Però també significa ajudar les persones a trobar 
camins cap a impactes emocionals tràgics, proble-
mes relacionals o traumes que impedeixen que les 
persones estiguin actives personalment i social-
ment.

Quantes persones, sense necessitats materials, 
necessiten ajuda per superar problemes com 
malalties, traumes familiars, nusos emocionals o 
personals i no la troben, tret dels programes pro-
fessionals remunerats, sovint més preocupats pels 
resultats financers de l’acció, que pel benestar real 
de la gent, això en un societat utòpica no tindria 
lloc, perquè tots anirien a una, o sigui es buscaria 
el benestar global.

Fer el bé i construir un món millor és aquella dis-
posició individual i col·lectiva que, quan condueix 
a accions, generalment fa més de bé a qui el prac-
tica. Quantes persones ja s’han trobat realitzant 
accions socials i comunitàries? En un món egoista 
i individualista, hi ha moltes crides a menysprear 
la construcció social. Aquells que aconsegueixen 
trencar el capoll, descobreixen una nova manera 
de viure, més gratificant i rellevant socialment. 
Aristòtil deia: “la felicitat no és la meta, sinó el 
camí”. Això queda ben present en les accions que 
algú duu a terme de manera  voluntària, sense 
ànim de lucre.
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Amb tot aquest confinament ens hem adonat que 
la digitalització, és una eina essencial de tot procés 
de treball a distància, i serà decisiva per mantenir 
la capacitat productiva a molts nivells. També a ni-
vell educatiu ens hem adonat que encara que sigui 
de manera virtual podem seguir ampliant els nos-
tres coneixements amb l’ajuda dels professors que 
s’hi han bolcat totalment, perquè tots sabem que 
una societat sense coneixement/educació es pot 
tornar una societat manada, i això no ens aporta 
res de bo. Tant en un món utòpic com al món real, 
una societat lliure, democràtica, i que tingui ben 
fonamentats els drets humans es basa en una so-
cietat plena globalment parlant.

Vull destacar alguns filòsofs que han presentat 
idees utòpiques: Plató, Sant Agustí d’Hipona, 
Thomas Moore, Tomàs Moro, Campanella, Bacon, 
Harrington… recollien així, en les seves obres, la 
crítica a la injustícia social, el rebuig a la tirania i 
a l’explotació, la fe en la funció alliberadora de la 
ciència i de la tècnica per alliberar l’ésser humà de 
les seves limitacions i anhels.

Món postvirus

El món ha patit una epidèmia que l’ha fet can-
viar. Estic segura que la nostra perspectiva 
vers la gent i la vida s’ha modificat de ma-

nera molt notable, ja que mai havia estat en les 
nostres mans salvar tantes vides. Tots vam accedir 
a limitar la nostra llibertat, quedant-nos tancats a 
casa durant mesos, ningú s’hi va negar perquè hi 
havia moltes vides en joc. La pandèmia ha desper-
tat la solidaritat i la germanor que molts havíem 
oblidat.

Moltes persones necessitaven treballar perquè sa-
bien que eren l’única font d’ingressos de casa seva 
i si no cobraven, no podrien alimentar els seus 
fills, els germans... Aquesta injustícia ha desper-
tat molts ciutadans i membres de cossos policials 
d’arreu del país, que s’han associat i organitzat per 
repartir aliments a milers de famílies que s’han 
quedat soles i sense ajudes per part del govern.

La pandèmia també ha desencadenat un senti-
ment de desconfiança per part de la població vers 
el govern. El govern i els polítics han fallat als ciu-
tadans, des del primer moment van dir que cap 
persona s’havia de preocupar, que proporcionarien

ajudes econòmiques a aquelles famílies sense re-
cursos i pagues mensuals als treballadors i a les 
empreses. La majoria d’aquestes ajudes no han 
arribat, i ha estat el poble i la caritat qui ha ha-
gut d’actuar, mentre que les promeses dels polítics 
han quedat oblidades.

Ha sigut un moment molt complicat per a l’econo-
mia: la taxa d’atur de l’abril del 2020 ha estat d’un 
14,8 % (xifra molt més elevada que a altres països). 
Ha estat  necessari prioritzar la salut i ara estem en 
un moment molt crític i molt possiblement pati-
rem una crisi econòmica molt forta amb unes con-
seqüències catastròfiques.

“La desigualdad social y económica asegurará que 
el virus discrimine” afirma la pensadora Judith 
Butler. Durant aquesta pandèmia, s’ha donat valor 
a la vida de les persones, però el personal sanitari 
s’ha vist amb l’obligació de prioritzar unes perso-
nes vers les altres, cosa que ha afectat, especial-
ment, la gent gran. “Salut recomienda no poner 
respirador a los pacientes de más de 80 años” titu-
lar de La Vanguardia, abril del 2020.  Hi va haver 
un moment on la situació i el personal sanitari no 
podia més i tot es va col·lapsar. Va ser llavors quan 
es va donar més valor a la vida humana.

Hem arribat a un punt en el qual es prioritzen més 
les vides dels joves que les de les persones d’edat

Gaspar Felício Marquès
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avançada, persones que han viscut una postguerra 
o, fins i tot, una guerra civil, i que han servit el país 
i han estat treballant tota la seva vida... I la societat 
els està deixant de costat i els està proporcionant 
els mínims perquè els hospitals no donen l’abast.

Personalment, entenc aquesta situació i sé que és 
molt difícil gestionar-la i el govern i institucions 
ho han fet el millor que han pogut, però el que vull 
destacar és que moltes vegades s’han equivocat i 
aquestes errades costen molt car, sobretot als ciu-
tadans. Perquè al cap i a la fi, la població és qui 
realment pateix les conseqüències. Quan acabi 
tot, sí que serà un món nou, on s’hauran magni-
ficat els valors de solidaritat i germanor, i espero 
que hi regni la pau, la igualtat i la justícia social.

Marta Medina Tomás

Toquem de peus a terra!

Sempre m’agrada començar amb una introduc-
ció, presentant els temes i deixant entreveure 
les intencions del text, reafirmant que totes 

aquelles afirmacions que pugui declarar són to-
talment personals. Ara bé, aquesta vegada voldria 
començar amb un punt més de radicalitat. Des del 
meu punt de vista, la utopia més gran que patim 
actualment és pensar que el món canviarà després 
del virus. El món no canviarà, és més, el món no 
pot canviar, simplement pot matisar-se. Això no és 
el mateix que opinen els rellevants filòsofs i pen-
sadors actuals en els seus articles i he de confessar 
que els tinc molt de respecte i apreciació.

La meva crítica principal a aquests escrits és la su-
posició d’una transició radical i puntual d’un món 
a un altre, quelcom farà un click i tot canviarà. És a 
dir, que un dia  estarem  a  la  nostra “antiga  nor-
malitat”, alterada  pel  confinament,  i a l’endemà, 
ens despertarem i ens trobarem en una nova nor-
malitat on el forner serà més simpàtic, Volkswa-
gen rebaixarà els seus cotxes a la meitat de preu, 
el Condis regalarà pots de tonyina als necessitats 
i Zara donarà vals per a escapades romàntiques 
als seus treballadors; i tots ells treballaran men-
ys i cobraran més. No senyors, això, per bé o per 
desgràcia, no és possible. És més, trobo que no 
estem considerant que, ara per ara, ja ens trobem 
en estats força avançats d’aquesta “nova normali-
tat” i res ha canviat de veritat, com a mínim res 
que jo conegui. És més, és altament probable que 
aquest virus no sigui una crisi excepcional, sinó un 
virus recurrent: un fet puntual pot generar canvis, 
però un fet recurrent només els pot descafeïnar, 
diluint-los en rutines.

La meva posició es basa també en el fet que to-
thom, més o menys inconscientment, a mida que 
se’ns retiren les restriccions, intentem com sigui, 
tornar tan ràpid com puguem a allò que fèiem 
abans del confinament, o a allò que ens havia que-
dat pendent, a més de tornar a planificar un futur 
basat en els estàndards exactes de “l’antiga nor-
malitat”. El motiu principal és recuperar tot allò 
que hem perdut durant l’estat de confinament: 
alguns diners, altres temps, altres forma física, 
altres capacitat d’influència... i d’altres algunes o 
totes aquestes coses. Tenim una gran dèria per re-
cuperar allò que fèiem. Com podem pensar, doncs, 
que el món canviarà, si no fem més que intentar 
revertir la normalitat anterior? És cert que aquest 
confinament ha aportat coses molt bones (i massa 
desgràcies), que ens han fet replantejar la nostra 
vida anterior, ara bé, tot això no substitueix l’argu-
ment anterior. 

Dit tot això, anem a jugar breument a construir 
una societat utòpica, nova per tenir una mica més 
clar com canviaríem el món, si poguéssim (sona a 
pel·lícula de Disney). Abans, només vull comentar 
que potser el món no canviarà tant, però el que he 
après i trobo que sí que hem de canviar és la ma-
nera amb la qual ens agafem la vida, el dia a dia, i 
també els plans de futur. Penso que no és incom-
patible, que podem tenir un món ben bonic fent 
canvis que estan al nostre abast. 
La meva societat utòpica es basa, lògicament,Byung-Chul Han
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en el coneixement que jo tinc actualment, és a dir, 
des del meu punt de vista i des de la meva situació 
de poca experiència. Ignorant de com funciona el 
món i dels grans problemes reals de la gent, pen-
so en el meu futur en un sector interessant, on els 
sous a dia d’avui són correctes i fent quelcom que 
ara m’apassiona.

Al meu món els diners existeixen, però fan la seva 
funció, és a dir, són un mitjà. Un mitjà per acon-
seguir coses que considero beneficioses i un mitjà 
per tenir la capacitat de canviar coses que no ens 
semblin correctes des d’un punt de vista ètic, que 
per molt petites que siguin en comparació amb el 
món poden marcar una gran diferència. Els diners 
també serien claus per recompensar el qui més fa, 
el qui té més responsabilitats i el qui aporta a la 
societat de manera justa (sense tots els matisos 
tan injustos de la societat actual). Ja que parlant 
en termes econòmics, potser estic molt equivocat, 
considero que la igualtat no és justa. 

Un estat que no intervingui en l’economia ni en 
la vida de la gent, i que així la gent no esperi que 
el govern “els salvi” dels problemes que ells han 
d’arreglar. Aquest estat seria crucial en els mo-
ment crítics (com la situació actual), on l’econo-
mia no pot moure el món, doncs ho ha de fer l’es-
tat, ja que la seva funció residiria exactament en 
això, actuar i procurar tenir-ho tot ben preparat 
abans de qualsevol situació crítica. L’economia, la 
considero insubstituïble (no nego que hi podrien 
haver coses millors, però no se m’acudeixen): quan 
funciona l’economia tenim disponible tot allò que 
volem, ens ofereix a cadascú les millors condicions  
(el preu més barat, el croissant més calent, el trac-
te més amable) i això genera la magnífica compe-
tència que no només regula el mercat, sinó que fa 
millorar el món cada dia. Com he apuntat ante-
riorment, la gent, però, no s’hauria de deixar em-
portar i lligar per tota la roda del sistema econò-
mic, simplement utilitzar-la a la seva conveniència 
i segons els seus objectius, que és pel que està feta 
una economia liberal.

Això pot ser complicat però considero que pot ser 
possible mitjançant l’educació. Aquest és un altre 
aspecte importantíssim de la meva utopia, una 
educació integral per a tothom, fonamental per 
assegurar un bon futur a la societat. Però una edu-
cació que prioritzi per sobre de tot el pensament 
crític i el raonament, i que resti importància a les 
parts memorístiques, ja que trobarem a Internet,

sempre que ho necessitem, més informació i més 
actualitzada que la que haguem pogut memorit-
zar. Això sí, sempre procurant tenir una base sòli-
da que ens permeti distingir tot allò fals i totes 
aquelles idees no respectables de la societat, “de la 
mentida” actual. A part, una educació que no es-
peri ni intenti desesperadament que tothom sigui 
igual, al contrari, la pluralitat és necessària, i que 
en cap cas proporcioni idees prefabricades, sinó 
que insti a cadascú a formar la seva opinió fona-
mentadament.

Finalment, i el més important, que el que valgui 
més, per sobre d’absolutament tot i de manera 
inamovible, siguin les vides humanes, sempre. 
Així que tothom pugui “arribar” allà on vulgui, in-
dependentment de la seva condició de naixement: 
que el qui governi sigui el millor en governar, els 
professors siguin els millors, els caixers, els taxis-
tes i els metges siguin els millors, i així successi-
vament, ja que la feina que es fa millor és sempre 
aquella que es fa amb passió i amb il·lusió, i això 
hauria de ser la norma. 

Anant en contra del món, no podrem canviar res, 
però coneixent-lo i entenent-lo sí. Bon estiu!

Joan Vidal Torrent
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“Per poder lluitar contra l’engany, per poder 
reclamar la veritat, cal creure-hi!”

Joan García del Muro és catedràtic de filosofia medieval a la Univer-
sitat Ramón Llull i doctorat en filosofia per la Universitat de Barce-
lona. El seu llibre més recent, “Good bye, veritat: una aproximació a 
la postveritat“ reflexa el paper que juga la “veritat” en la societat.

A dia d’avui, què se n’ha fet de 
la veritat, quin valor real té en 
la nostra actual societat? Úl-
timament hem vist casos de 
tot tipus on sembla ser que 
per a alguns la veritat és un 
tresor però per la majoria no 
té més importància sempre i 
quan coincideixi amb les se-
ves idees. Així, què en podem 
treure de tot això sobre la nos-
tra idea de veritat? I anàloga-
ment de societat...?

—Un dels trets més sorprenents, 
crec, de la nostra cultura política 
actual és la nostra sobtada cre-
dulitat. Sembla com si, superat 
l’escull de el segle XX, hagués-
sim deixat de creure en la veri-
tat. Creure amb massa passió 
en la veritat, ens diem, ens va 
portar, en el passat, al desastre 
i, per això, hem decidit deixar 
de creure en la veritat. Som en 
temps de posverdad. Com que 
ja no creiem en la veritat, ja no 
ens preocupa trobar-la. Hem 
assumit i simplificat allò que es-
cribía Nietzsche als Fragments 
Pòstums, “No hi ha fets, sinó 
només interpretacions” i ens de-
diquem, simplement, a triar la 
interpretació que millor ens fa 
sentir. Ja que totes valen el ma-
teix, em quedo amb la que més 
m’agradi. La veritat ha passat a 
ser una més de les mercaderies 
que puc adquirir. La veritat, per 
això, s’ha convertit cada més en 
un assumpte identitari: en el 
fons, el que faig és quedar-me 
amb la interpretació d’aquells 
que considero “els meus”.

Veritat és allò que diuen els 
meus i mentida allò que diuen 
els “altres”. I he de reconèixer 
que “sona” bé això de vincular 
la veritat amb la llibertat, però 
al vincular-se a la identitat, s’ha 
convertit en una cosa tribal i, 
per això, en una més de les pre-
bendes del poder. Al líder del 
clan li correspon, avui dia, de-
terminar els fets que valen i els 
que no (els cèlebres Alternative 
facts). Llegir ara, amb una mica 
de perspectiva històrica, La so-
cietat transparent, l’obra de 1989 
en què el filòsof italià Vattimo va 
formular aquesta idea, ens ajuda 
a comprendre les implicacions 
problemàtiques d’aquesta supo-
sada emancipació de la veritat: 
poc després va accedir a el poder 
Silvio Berlusconi aplicant de ma-
nera exquisida alguns d’aquests 
principis epistèmics. És para-
doxal, però sembla que aquest 
acomiadar-se de la veritat va 
contribuir a alliberar aquells que 
ja eren lliures i ha sotmetre una 
mica més a aquells a qui en teo-
ria havia de alliberar.

Les “fake news” (o notícies 
falses) són quelcom molt pre-
sent en el nostre dia a dia, exa-
geradament present. Fins a tal 
punt que el constant i sutil ni-
vell de manipulació ha fet que 
alguns afirmin que ja no exis-
teixen notícies que no siguin 
en més o menys mesura “fake 
news”. Fins a quin punt estem 
immersos en “fake news” en 
la nostra vida? Com afecta al 
nostre pensament? Ha estat

—Sembla que els missatges po-
lítics, avui dia, més que analitzar 
els fets o intentar justificar racio-
nalment posicions, es dediquen 
a consolidar identitats a través 
de mecanismes emocionals que 
afavoreixen la polarització. Es 
tracta d’arribar, com sigui, al 
cor del ciutadà i aconseguir que 
ens identifiqui com els “seus”. 
Més que debatre raons o argu-
mentar a fons, del que es tracta 
és d’aconseguir que el ciutadà 
s’adhereixi emocionalment a un 
“nosaltres” que es construeix en 
oposició a un “ells” cada vegada 
més llunyà. La funció principal 
dels, avui dia, omnipresents spin 
doctors no és establir un espai 
comú on situar la conversa i el 
coneixement de les diferents po-
sicions, sinó desacreditar l’ad-
versari, és a dir, no és construir 
ponts, sinó al contrari, dinami-
tar-los. És indubtable que les no-
ves tecnologies i, sobretot, els al-
goritmes que limiten i esbiaixen 
la nostra visió del món afavo-
reixen aquesta tendència, però 
crec que no els podem culpar en 
exclusiva. La responsabilitat és 
nostra. La culpa no és de la pis-
tola, sinó d’aquell que la dispara.
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Tornant al tema de la veritat i 
la societat de la post-veritat, 
si resultés que hem eliminat 
la veritat, que no existeix la 
veritat en la nostra societat; 
tampoc existeix dins nostre? 
Quines repercussions té en el 
món que ens espera? Pot tenir 
algun avantatge?

—Això és molt important: per 
poder lluitar contra l’engany, 
per poder reclamar la veritat, 
cal creure-hi! Cal que existeixi 
dins nostre. Malgrat que han 
caminat gairebé sempre unides, 
crec que la mentida no forma 
part de l’essència de el poder 
polític. No és una condemna 
inevitable a la qual hàgim de 
conformar-nos. El dret a no ser 
enganyat és un dels més bàsics. 
Resignar-nos a que ens enganyin 
crec que seria una actitud que 
no ajudaria en res a la regenera-
ció de la política. Considero que 
és gairebé una obligació moral

mantenir la convicció que és 
possible governar de forma ho-
nesta. Per molt que pensem que 
la nostra causa és la més noble 
i el nostre projecte el més bell, 
això no justifica que usem la 
mentida per aconseguir els nos-
tres fins. La mentida no només 
és un perill per a la democràcia, 
és que és incompatible amb ella. 
Crec que és obvi: si la informa-
ció que arriba als ciutadans no és 
veraç, totes les decisions que ells 
prenguin en funció d’aquesta in-
formació, resulten pervertides 
per aquesta manipulació inicial. 
Si a tu et menteixen i et conven-
cen, per exemple, que algú t’es-
tà robant, les decisions “lliures” 
que prenguis respecte a aquesta 
persona, estaran completament 
subordinades a aquest engany 
inicial. Per això, encara que des-
prés es respectin escrupulosísi-
mament tots els procediments 
democràtics, si a la base no hi ha 
una informació vertadera, no es

pot parlar d’autèntica democrà-
cia. No som nosaltres els qui es-
tem decidint, sinó les mentides. 
Per molt que apliquem formal-
ment el sufragi universal, crec 
que el procés neix ja corromput 
per la mentida inicial. No n’hi ha 
prou amb votar, per poder parlar 
de democràcia, cal fer-ho en un 
context on la informació que arri-
ba als ciutadans sigui veritable.

Entrevista: Joan Vidal Torrent

La felicitat

La felicitat és un terme que es pot arribar a 
comprendre de tantes maneres diferents 
com persones hi ha en aquest món, per a 

cadascú la felicitat és quelcom diferent, personal. 
Molta gent assegura que és un estat d’ànim i que 
consisteix en un moment en què et sents bé, altres 
persones afirmen que la felicitat és un període de 
temps on les coses de la vida quotidiana són esta-
bles i que, encara que en algun moment aparegui 
la tristesa, una persona pot ser feliç.

Jo, en canvi, penso totalment diferent... per co-
mençar crec que no és un estat d’ànim que dura en 
el temps i, encara menys, un període de les nos-
tres vides. Jo crec que la felicitat i el temps no són 
compatibles, dit d’una altra manera, no es porten 
bé. El temps significa estabilitat i durada, mentre 
que per a mi la felicitat són espurnes que surten 
amb una forta intensitat, però que als segons des-
apareixen. Considero que la felicitat són uns pocs 
segons, moment en el qual, no ens sentim respon-
sables del que està passant al nostre costat i no ens

importa. És un moment en el qual tant el nostre 
cos, com la nostra ment s’alliberen de qualsevol 
culpa, responsabilitat i compromís, per aquest 
motiu, crec que la felicitat és molt desitjable, però 
a la vegada perillosa. Tots ens volem sentir lliures, 
tant físicament com mentalment, i el fet d’acon-
seguir-ho és sentir la felicitat, però als segons 
aquesta sensació desapareix, perquè tornem a sen-
tir-nos humans amb responsabilitats i no animals 
que gaudeixen de plena llibertat. 

Des del meu punt de vista, podríem comparar la 
felicitat amb la sensació que tenim quan estem en 
una muntanya russa, sentim una adrenalina que 
no ens permet pensar en res, només volem gaudir 
d’aquesta adrenalina; potser hi ha persones que no 
els agraden les muntanyes russes, però estic segu-
ra que en algunes circumstàncies senten aquesta 
adrenalina. És a dir, la felicitat s’aproxima més a 
l’adrenalina, que no pas a un estat d’ànim o a un 
període de temps. Per aquest motiu, el fet que la 
felicitat siguin uns segons, penso que la gent no
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pot considerar el terme “SER feliç”, sinó “ESTAR 
feliç”. Crec que només podem dir que “estem fe-
liços” quan sentim aquest sentiment o alliberació, 
i no pas quan estem a gust o en pau amb nosaltres 
mateixos. Jo no puc “SER feliç” perquè al llarg d’un 
dia, estic segura que hi ha molts moments en els 
quals m’agradaria canviar alguna cosa o simple-
ment em queixo per algun fet. El fet de queixar-se 
vol dir que no estic 100% a gust i la felicitat supera 
aquest 100% d’estar a gust, va més enllà.

Aleshores si no puc estar feliç ni un dia, com puc 
afirmar que “SOC feliç”?

No hi ha  persones més felices que altres, perquè la 
felicitat és igual i diferent per a tots. Tothom la viu 
d’una manera diferent, és a dir, aquesta “adrenali-
na” és personal per a tothom, però la felicitat és el 
punt màxim, la resta és benestar i si tothom arriba 
al punt màxim (la felicitat) no hi ha persones més 
felices que altres, sinó que estan al mateix punt 
encara que amb vivències diferents. D’altra banda, 
penso que la felicitat està sobrevalorada, perquè sí 
que és veritat que tots volem estar bé, però la feli-
citat és molt perillosa, ja que la felicitat es desprèn 
dels compromisos, les responsabilitats i de tots els

obstacles que impedeixen que  una persona arribi 
a sentir aquesta “adrenalina” i sovint desfer-se de 
les responsabilitats no és bo. A més, potser el fet 
que una persona estigui feliç impedeix a altres es-
tar-ho.

La felicitat és fàcil d’aconseguir, però a la vegada 
difícil. Dic que és fàcil perquè no requereix cap 
objecte material o persona, ni tan sols aquells que 
més estimem (ja que jo defenso que a la vida vam 
arribar sols i morirem sols, la nostra vida és només 
nostra i ningú, ni als qui estimem més, poden in-
fluir en la nostra felicitat). Per això, és fàcil, perquè 
no requereixes de res, només de tu. Però, d’altra 
banda afirmo que és difícil arribar-hi, perquè és 
un sentiment tan intens i perfecte que arribar-lo 
a sentir és gairebé impossible. Potser morim sense 
haver estat mai feliços.

Per últim, vull dir que no m’agradaria que es con-
fongués el meu terme de felicitat amb el benestar 
que sentim les persones, potser no arribem a estar 
mai feliços, però això, no significa que la nostra 
vida es basi en la tristesa o en el fet d’estar mala-
ment, sinó que podem estar a gust i còmodes sen-
se arribar a l’extrem, on s’aconsegueix la felicitat.

Marina Fors Baranguer

Recomanacions de llibres i pel·lícules
Dirigida per Jaume Collet-Serra i protagonitzada 
per Liam Neeson, tracta sobre una suplantació 
d’identitat que desemboca en un mar de problemes 
que mou l’espectador en la impotència i frustració 
que sent el protagonista. El més impactant de la 
pel·lícula es troba en el gir inesperat que aquesta 
pren en qüestió de segons. Fa que ens plantegem 
fins a quin punt una persona que ha sigut dolenta 
però que pensava que no ho era, ja que les seves 
accions no eren bones i no sabia que era així, deixa 
de ser mereixedora de la pena pels seus actes si, 
passat un temps, acaba adonant-se que el que feia 
era dolent, és a dir, acaba sabent distingir el bé del 
mal o, si més no, acaba adonant-se de què allò que 
feia no es pot fer perquè és el mal. És important 
remarcar la diferència entre fer el mal sabent que 
s’està realitzant i fer-lo creient que és el bé o sim-
plement per ignorància. Si arribats a aquest punt 
algú creu que la persona ha de ser sotmesa a les 
conseqüències legals de la seva acció, cal que re-
flexioni i es plantegi quin és l’objectiu de la pena 
que se li imposaria. En el cas d’Espanya, d’acord

amb la Constitució, la finalitat de la pena, com ara 
l’ingrés en presó, és únicament de caràcter rehabi-
litador. Sabent això, si la finalitat fos la rehabilita-
ció, és més que clar que seria un procés innecessa-
ri, ja que la persona ja estaria rehabilitada. L’única 
alternativa és que el caràcter de la pena sigui una 
qüestió de venjança, i no pas de justícia, ja que 
d’acord amb la legalitat no seria justa.
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Pel que fa als llibres, Hípies menor i Hípies ma-
jor són les recomanacions principals per entrar a 
conèixer Sòcrates. Plató, l’autor dels llibres, era 
el seu deixeble i escrivia, entre altres coses, sobre 
la vida de Sòcrates i successos que li van ocórrer. 
Són dos bons llibres per començar, ja que es veu 
en primera persona l’aplicació de la Maièutica, el 
mètode de Sòcrates per descobrir la veritat o, li-
teralment, treure-la de la persona a qui se li apli-
ca. El que fa dels llibres molt entretinguts és que 
no són ni llargs ni empipadors, almenys pel lector 
perquè a qui sí que empipa Sòcrates amb les seves 
preguntes és al seu interlocutor. La finalitat de Sò-
crates és la de treure’s la ignorància respecte d’un 
tema, per a fer-ho pregunta a algú que diu saber la 
veritat del tema en qüestió, però a mesura que Sò-
crates va preguntant acaba demostrant que la per-
sona que deia saber-ne és realment la que no en 
sap, ja que aquesta s’ha acabat contradient degut 
a les preguntes de Sòcrates. És tan gran la geniali-
tat que ens mostra amb les seves argumentacions 
i preguntes que hi ha filòsofs que creuen que Sò-
crates ja sabia la resposta d’allò que preguntava. 
Sigui com sigui, aquests dos llibres són una joia 
per aquells que troben interessants les discussions 
formals i les ganes de ser una mica menys igno-
rants.

Sergi Marsol Ferrer

Estàtua de Sòcrates

Estàtua de Plató Estàtua d’Hípies d’Elis
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