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  L’ ALTERNATIVA

Aquest cop parlo de màgia. Perquè la música en el seu millor es-
tadi és una mena de màgia que s’eleva i et transporta...

Florence Welch compon els seus millors temes quan està borra-
txa o ressacosa, és llavors quan la música apareix, sorgint de ma-
nera salvatge de la barreja de fragments de les seves notes apun-
tades en quaderns o de la seva ment. Ella és 
en si mateixa un conjunt de contradiccions: 
encara que estigui terroritzada és un sac de 
nervis i passió, de foscor i alegria pura. Diu 
que és cretina i que perd el control quan està 
enamorada. La seva veu èpica i creixent amb 
les seves estrafolàries melodies i amb el seu 
íntim univers musical li van fer guanyar el pre-
mi Critics Choice Award en l’edició dels Brits 
del 2009. Alguns la comparen amb Kate Bush. 
I també es poden escoltar tocs de Tom Waits 
i Nick Cave a les seves fosques visions i una miqueta de Bjork. 

El seu àlbum de debut “Lungs” està fet d’arpes, cors, bateries, 
parts de metall, amor, mort, quartets de corda, sospirs, estranys 
laments electrònics... Les cançons estan plenes d’imatges gòti-
ques, de vols fantàstics a un món imaginari i moltes coses que se 
suposen després de la lectura dels seus textos.

Florence va créixer a Camberwell, al sud de Londres. Un dels seus 
primers records musicals és estar ballant dreta sobre del bagul on 
el seu pare guardava la seva col•lecció de vinils, amb ell, al ritme 
de The Rolling Stones. Va començar a cantar amb temes de Nina 
Simone i Dusty Springfield a casa, va ampliar el seu registre vocal 
amb àries, després es va convertir en una preadolescent punk 
abans de passar-se al drum’n’bass i a la música de ball en festes. 

És una barreja eclèctica, però per a ella el nexe d’unió és sempre 
l’emoció. Florence va trobar el seu propi espai sortint a clubs i 
pubs, cantant en escenaris i a la seva habitació. Quan va deixar 
el col•legi ja tenia compostos temes com ‘Kiss With A Fist’, sabia 
que volia fer música però no com aconseguir-ho. I fins que no va 
compondre la captivadora ‘Between Two Lungs’, les coses no van 

començar a quallar. Va compondre la 
melodia al piano, encara que és un 
instrument que no sap tocar, gravant 
els cors primer, abans de compondre 
la veu principal.

Pel que fa a The Machine, és una 
bèstia variable. Pot ser només Floren-
ce amb una bateria o un piano, encara 
que ara és un conjunt de set compo-
nents que inclou als seus col•labora-

dors de sempre Rob Ackroyd (guitarra), Chris Hayden (bateria), 
Isabella Summers (teclat) i Tom Monger (arpa). En directe, Floren-
ce and The Machine es converteixen en una altra bèstia. No hi ha 
dues actuacions iguals i Florence surt a actuar sempre com una 
dona posseïda.

Malauradament caldrà esperar una mica per tornar a veure’ls en 
directe a prop nostre, ja que l’última vegada que van tocar a Bar-
celona va ser el passat mes d’abril per a presentar el seu darrer 
àlbum ‘How Big, How Blue, How Beautiful’.
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 L’EDITORIAL  RACÓ CULTURAL

LA SITUACIÓ ACTUAL EN ELS CENTRES PENITENCIARIS

CINE DE FILS: ¨The Martian¨ (Ridley Scott, 2015)

El vell Ridley de nou, capaç d’abordar la 
transcendència vital i l’angoixa de la cons-
ciència d’ésser, a pel•lícules com ‘Blade 
Runner’ (1982) o d’aterrir-nos amb amena-
ces galàctiques a ‘Alien’ (1979), dos indub-
tables films de culte, afronta per enèsima 
vegada el grapejat fins a la sacietat tema 
marcià. Un fabulós Matt Damon personifi-
ca un astronauta que és abandonat per la 
tripulació del seu equip, que pensa que ha 
mort en una tempesta, però que, com a la 
cançó del Peret: “no estaba muerto, no, no”.
L’amic Damon ha de romandre sol i sense 
gaires esperances, ni provisions, al planeta 
vermell i buscar-se la vida per sobreviure i 
per intentar comunicar amb la Terra per dir 
que encara es viu. Sí, com a ‘Saving Priva-
te Ryan’ (1998), cal portar a casa a aquest 
xicot costi el que costi.

El film, recolzat narrativament en el diari 

que Damon va escrivint, esdevé un exercici 
d’entreteniment magnífic, àgil, imaginatiu, 
amb ritme, suspens, humor i patriotisme 
ianqui (això no falta). S’ha d’agrair la fugi-
da del transcendentalisme anodí d’altres 
històries amb personatges perduts que es 
centren en el procés d’embogiment o en la 
recerca de respostes a preguntes que no 
la tenen (qui som, d’on venim, perquè som 
aquí...) com ‘Gravity’ o ‘2001 A Space Od-
yssey’, per nomenar dues allunyades en el 
temps, sempre a la recerca d’alguna cosa 
extrínseca.

El nostre astronauta perdut, que a més és 
botànic, i per tant capaç de fer servir excre-
ments humans com adob i produir patates 
marcianes, aborda la seva solitud al planeta 
com a bon luterà amb optimisme, confiança 
i posant mans a l’obra. Ens delecta amb la 
seva capacitat per abordar els reptes que 

se li van presentant amb una actitud cien-
tífica i pragmàtica orientada a resoldre els 
problemes i no a lamentar-se inútilment.

Per a més atractiu uns secundaris de luxe, 
tot i que eclipsats per l‘indiscutible prota-
gonisme de Matt Damon, com Kristen Wiig 
(sorgida de Saturday Night Live), Jeff Da-
niels, Michael Peña, Sean Bean (sí, Boro-
mir)...

Molt recomanable per l’elegància i optimis-
me a “raudales” -poc habitual en les pel•lí-
cules de Scott-  i per la impecable narrativa 
i fotografia. Les dites “al mal temps bona 
cara” i “el que la sigue la consigue” li són 
perfectament aplicables.

Rafa Wolfman

El nou curs 2016/2017 comença amb 
moltes incògnites i algunes realitats, 
quasi totes negatives:

• Ens trobem amb un augment 
sostingut de les agressions al personal 
funcionari: Recordem que la Moció de 
28 de maig de 2014 presentada per 
ICV, a instància de CCOO, obligava al 
Departament de Justícia a elaborar  un 
pla d’actuació per prevenir i minimit-
zar els conflictes i les situacions d’in-
seguretat, per tal de poder determinar 
les causes d’aquestes agressions, així 
com prevenir i minimitzar els conflictes 
i les situacions d’inseguretat. Fins ara 
NO HO HAN FET. Les agressions es 
van incrementant i no hi ha resposta. 
Els responsables han de prendre cons-
ciència, i han de fer-ho ja, de la peri-
llositat de la nostra feina. El personal 
dels serveis penitenciaris es juga el seu 
físic, en sentit literal, i ho fa dia rere dia. 

• Alguns centres han patit durant 
aquests mesos situacions extremes 
que deixen en evidència la manca de 
personal, de protocols de seguretat i de 
formació. S’ha d’actuar amb rapidesa 
per evitar que aquesta cadena de de-
sastres no vagi a més. 

• Tenim un procés de provisió de 
llocs base de vigilància, del qual depe-
nen centenars de funcionaris/àries, en 
l’aire. La gestió d’un concurs d’aquesta 
naturalesa és força complicada, però si 
a sobre sumem insuficiència de perso-
nal i ineficàcia del personal que dóna 
suport tècnic a aquest procés, el resul-
tat és patètic. CCOO ja ha expressat la 
necessitat que es facin convocatòries 
anuals, però s’han de fer amb garanties 
i treure’n conseqüències dels errors co-
mesos. 

• ATRI es fa servir com a eina 
massiva de  nomenaments provisio-
nals, amb un procediment opac i sense 
garanties. CCOO ha demanat modifi-
cacions en aquest procediment, des-
tinades a la subjecció a paràmetres 
objectius prèviament definits. Sembla 
que la Administració el que vol és que 
les provisions de comandaments surtin 
d’ATRI, però institucionalitzant l’entre-
vista com factor decisiu. CCOO ens 
oposarem a aquesta pretensió.

• Està pendent la convocatòria 
de processos selectius de l’àmbit de 
rehabilitació. Però s’ha d’implementar 
i afegir-hi convocatòries d’educadors 
i del cos tècnic d’especialistes. Sense 
oblidar la compromesa convocatòria de 
promoció dels companys del cos d’au-
xiliars. També demanem la recuperació 
d’autèntiques mesures de conciliació 
laboral i familiar, de les que gaudeixen 
altres col•lectius de personal funciona-
ri.

• Finalment, la gran incògnita: 
Què passa amb els nostres acords?. 

L’Administració es va afanyar a as-
segurar que volia iniciar el procés de 
negociació de manera immediata i te-
nir-ho enllestit per l’any 2017. Per co-
mençar, va dir que presentaria un do-
cument marc (nosaltres ja ho vam fer), 
però estem al mes d’octubre i no han 
presentat cap proposta. I no només 
això, sinó que preveuen un període de 
negociació (quan la presentin) aproxi-
mat d’un any. De què volen parlar? No 
hi ha resposta.

Aquest escenari, al qual s’afegeixen 
les limitacions pressupostàries i la si-
tuació política, fa que encarem l’any 
2017 amb molta preocupació.
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Antoine Leiris és un periodista francès (Pa-
rís,1981) que va perdre a la seva dona, 
Hélène Muyal-Leiris, el 13 de novembre del 
2015, en l’atemptat de la sala Bataclan de 
París durant el concert dels “Eagles of the 
Death Metal”, on van assassinar a més de 
100 persones.

Hélène i Antoine portaven 12 anys casats i 
tenien un nadó de 17 mesos. Mentre el món 
intentava buscar les paraules que pogues-
sin expressar l’horror, Leiris va publicar a 
les xarxes socials un emotiu missatge als 
terroristes titulat “No tindreu el meu odi”, 
on es dirigeix directament als terroristes de 
l’Estat Islàmic i on deixa clar que ni ell ni 
Melvil, el seu fill de 17 mesos, els “regala-
ran” mai el seu “odi”. Els seus mots van fer 
la volta al món essent un testimoni ple de 
sinceritat dignitat, alhora bonic, punyent i 
plenament commovedor.

De la tragèdia,  Antoine va arrencar una re-
flexió, ‘No tindreu el meu odi’, que gràcies a 

Facebook es va convertir primer en un crit 
humà contra el terror i ara, en un llibre so-
bre com aprendre a viure amb el dolor.

Aclaparat per la pèrdua, va descobrir en 
l’escriptura la seva única arma per comba-
tre-la. Poc després dels atemptats va  es-
criure un text ple d’esperança i de dolçor, 
difós àmpliament a les xarxes socials. Amb 
aquest mateix esperit, Leiris posa de ma-
nifest  amb el seu llibre la seva fe absoluta 

en què la vida, malgrat tot, ha de continuar. 
“És aquesta vida, la vida quotidiana, una 
mica més trista però, així i tot , tendra en-
tre un pare i un fill. Aquest és el seu pri-
mer llibre, ple d’emocions i sentiments on 
he sentit que parlava amb ella, que estava 
amb ella, que estàvem junts en l’espai dels 
nostres records comuns, on Melvil ha de 
menjar, dormir, jugar i banyar-se, i això no 
es pot negociar.”

El llibre, editat ja a Itàlia, Japó, Alemanya 
i Espanya, segueix entre els més venuts 
de França. Les seves 100 pàgines tracten 
de la convicció del seu autor de no regalar 
als assassins el seu ben més preuat -l’odi 
de les víctimes- bàsicament perquè no té 
temps: ha de cuidar al seu fill. També, d’una 
alerta als navegants: no cal donar mai per 
definitivament conquistada la felicitat, ja 
que pot esclatar en qüestió de segons.
 
   

Olga - Comunicacions C/S

“NO ACONSEGUIREU EL MEU ODI”, Antoni Leiris
Comença l’últim trimestre del 2016 i el personal dels Serveis Penitenciaris de Catalunya encara el seu futur amb 
una barreja d’incertesa i desencant. L’equip responsable del Departament de Justícia i la Direcció General porten 
pràcticament 8 mesos ocupant els seus càrrecs. Els contactes inicials permetien mantenir un discret optimisme, 
justificat bàsicament en les seves paraules i en la demanda de confiança en la seva gestió. Però aquesta impres-
sió inicial es va esvaint de mica en mica, sobretot si valorem el dia a dia dels Centres i les condicions de treball 
del seu personal.



1) Quins són els problemes prin-
cipals que veieu al vostre departa-
ment?
- Ens passa com a tot arreu: la man-
ca de personal. Quan algú del depar-
tament està de baixa, no el cobreixen, 
anem trampejant amb reforços, etc. 
Nosaltres hem de cobrir per servei tres 
búnquers, però a més falta gent per fer 
sortides d’interns, fer camions, etc. Per 
altra banda, no tenim walkis per tothom. 
Si estem tots més el CUSI i el company 
de subministres no arriben a un per cap 
amb la dotació que tenim. També ens 
posen a l’accés de mercaderies quan 
els hi convé, on només haurien d’anar 
GAMV o GSI, com a tots els accessos. 
La llista és molt llarga. En fi... I, per aca-
bar-ho d’adobar, fa poc la Direcció del 
Centre volia que féssim d’hostesses de 
càtering pels seus actes...! I no és la pri-
mera vegada! [Rialles].

2) Què?! Expliqueu-nos això, si us 
plau.
- Alguna vegada la Direcció del Centre, 
quan ha tingut visites o ha fet algun acte 
de caràcter institucional, ha pretès que 
féssim de cambrers: portar els cafès i 
pastes de cuina, portar estovalles, re-
collir-ho després tot... Evidentment ens 
hi hem negat. Només faltaria! El que 
passa és que es pensen que la gent de 
l’Àrea de Serveis servim per a tot; com 
que estem en els magatzems, la buga-
deria, la fleca, la cuina, la descàrrega 
de camions, l’economat, manteniment 
al costat, etc., es pensen que... Fem 
de tot! Una vegada ens va trucar des 
d’un mòdul preguntant si arreglàvem 
walkis! [Rialles]. Com aquesta les que 
vulgueu...

3) Al vostre departament treballeu 
juntament amb el CIRE. Com són les 
relacions amb aquesta empresa?

- Amb els treballadors com a tot arreu: 
amb uns millor, amb altres no tant. El 
normal quan es treballa amb gent. Però 
en general molt bé. Les friccions ve-
nen amb el CIRE, la seva Direcció. Un 
exemple: l’accés de mercaderies tanca 
de les 13:30 a les 15:30 hrs. (hora de 
dinar pels funcionaris). Doncs arribava 
un camió en aquest horari que era molt 
important pel CIRE. Aquests volien que 
obríssim l’accés. Nosaltres que no, que 
l’accés té el seu horari i a més estàvem 
dinant. Solució: truca algú del CIRE a la 
Direcció del Centre, i ells ens truquen 
a nosaltres per a que obrim l’accés. Ho 
veieu? Així funciona el CIRE. Es pen-
sen que som “segurates” al seu servei. 
I la nostra Direcció diu “sí a tot”, enca-
ra que es violi la seguretat del Centre 
per a satisfer a “l’amo CIRE”. Tenim un 
suport dels comandaments que és per 
cagar-s’hi, oi?! [Més rialles].

4) Almenys està la reinserció dels in-
terns, no?
- [Moltes rialles!] Reinserció!? Ein!? 
Aquí es ve a treballar, a cobrar poc i si 
t’agrada bé i si no cap al pati, que en 
tinc 1400 més per escollir. Aquesta és la 
reinserció del CIRE. A sobre cada mes 
ens venen interns a preguntar si els hi 
podem mirar el peculi perquè no els hi 
paguen bé la nòmina o els hi deixen 
de pagar les hores extres que fan. I a 
bugaderia i a cuina són els privilegiats 
amb els salaris. Pregunteu a tallers, 
pregunteu... La reinserció és un “pari-
pé” tal com la ven i la practica el CIRE.

5) Què penseu que es podria millorar 
al vostre departament?
- Per començar hauria de baixar la Di-
recció a saber què és el que fem, quina 
és la nostra feina. I a partir d’aquí, entre 
tots els funcionaris del departament i la 
Direcció, es pot parlar de necessitats, 

de canvis, de millores... Les normatives 
dels departaments no es poden fer des 
dels despatxos sense conèixer la reali-
tat dels departaments. La Direcció no té 
ni idea de com treballa, ni de nosaltres 
ni ningú del Centre. I si ho saben, tant 
se’ls enfot. Nosaltres, a sobre, estem al 
cul del món! Però mentre el CIRE no es 
queixi, per ells tot va bé...

6) Per acabar, ens podeu recomanar 
una pel.lícula i un disc?
- Sara: De pel.lícula, ‘Lost in traslation’ i 
de disc, ‘Let Go’ de Nada Surf.
- Yolanda: ‘La vida es bella’ i qualsevol 
disc de David Guetta.
- Jaume: ‘Das Boot (el submarí)’ i ‘Led 
Zeppelin IV’, del grup homònim.

Moltes gràcies pel vostre temps.
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no es fa responsable de les opinions 

expressades a l’entrevista

Per a conèixer la seva realitat hem entrevistat a la Sara, la Yolanda i el Jaume, tres GAMP que fan 
servei en aquest departament. 

 L’ENTREVISTA L’ INDECENT
[...] És una mostra de menyspreu d’uns ni-
vells tant alts, que denota la importància 
que tenim la majoria de nosaltres per a ells, 
un vot cada 4 anys.

I sinó que li preguntin al secretari de l’Ajun-
tament o a la policia que custodiarà la mesa 
o als membres de la mesa, quan rebin amb 
gratitud i alegria la citació de que han estat 
triats per col•laborar en les eleccions del 25 
de desembre i hauran de romandre, en el 
millor dels casos 12 hores, el dia que pos-
siblement s’haurien d’ajuntar amb tota la 
família per gaudir d’un dinar o un sopar de 
Nadal.

Posats a fer un exercici mental i si assumís-
sim el rol de ment privilegiada i arribéssim 
a pensar com ells i elles, ens adonaríem 
de que no sempre tot surt com un desitja i 
quan sembla que ho tens tot controlat sem-
pre hi ha algun petit detall que s’escapa.

Sense anar més lluny existeix una instruc-
ció (6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Elec-
toral Central, d’interpretació de l’article 27.3 
de la Llei Orgànica del Règim Electoral Ge-
neral, sobre impediments y excuses justifi-
cades per als càrrecs de President y Vocal 
de las Meses Electorals) que regula, com 
bé indica el seu nom, els impediments le-
gals i les excuses justificades que pot al•le-

gar qualsevol ciutadà/na que hagi estat es-
collit per formar part d’una mesa electoral.
I entre d’altres hi figura un supòsit molt cu-
riós i molt adient per les dates en les quals 
estaria prevista la celebració d’unes hipo-
tètiques terceres eleccions generals, i cito 
textualment:

“Punt Tercer. Causes relatives  a les res-
ponsabilitats familiars del membre designat 
de la mesa electoral.

Punt. 2. 1ª. La concurrència el dia de l’elec-
ció d’esdeveniments familiars d’especial 
rellevància, que resultin improrrogables o 
en el que l’aplaçament provoqui perjudicis 
econòmics importants, sempre que l’inte-
ressat sigui el protagonista o guardi amb 
aquest una relació de parentesc fins el se-
gon grau de consanguinitat.”

I quin dia més indicat per tenir un esdeve-
niment familiar d’especial rellevància, que 
resulti improrrogable, que un 25 de desem-
bre???

Això, sense tenir en compte la resta de 
motius que eximeixen a qualsevol resident 
de participar com a membre d’una mesa 
el dia d’unes eleccions, com ara ser major 
de 65 anys; ser candidat/ta electoral; ser 
pensionista d’incapacitat permanent i gran 

invalidesa; estar en situació d’incapacitat 
temporal per al treball; la gestació a partir 
dels 6 mesos d’embaràs; la lesió o malaltia 
física o psíquica que impedeixi exercir les 
funcions de membre d’una mesa electoral; 
el canvi de residència habitual a un lloc si-
tuat en un altre Comunitat Autònoma; qui 
hagi de prestar durant la jornada serveis 
essencials de la comunitat d’importància vi-
tal, com els de caràcter mèdic, sanitari, de 
protecció civil, bombers, etc...

La llista d’exempcions és tan gran que estic 
convençut que el 99% de la població entra-
ria dins d’algun motiu d’exclusió, sobretot 
tenint en compte que parlem d’un diumen-
ge 25 de desembre.

Així doncs, senyors i senyores de ment pri-
vilegiada vostès vagin fent la seva que no-
saltres també anirem fent la nostra.

Perquè com va dir una vegada el novel•lista 
i dramaturg francès Louis Dumur “la política 
és l’art de servir-se dels homes fent creure 
que se’ls serveix”.

Amb molt de “carinyu”, rebin les meves feli-
citacions per pensar com pensen.

Sergi - OIT

ÀREA DE SERVEIS: LA PERIFÈRIA DEL CENTRE

PORTAVENTURA VILA SECA (TARRAGONA)
DESCUENTO PARA LOS AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO

Descuento de 10,00 € en cada entrada, maximo 4 personas (Afiliado/a y tres acompañantes), al adquirirlas en taquilla.
Al adquirir la/s entrada/s es obligatorio acreditar la afiliacion a CCOO mediante la presentacion del carnet de afiliado, acompañado del 
DNI, en las taquillas.Recomendamos, llevar el ultimo recibo de cuotas abonado o en su defecto el certificado que puedes optener a traves 
de tu acceso a la zona  afiliados/as de nuestra web; o en la UAR de tu organizacion territorial.
Oferta Valida desde el 18/03/2016 y hasta el 08/01/2017



                         LLUITEM!  L’INDECENT

LA PIULADA
Des de CCOO denunciem totes 
les agressions produïdes durant 
aquest estiu als treballadors i 
treballadores dels centres peni-
tenciaris catalans i la manca de 
professionalitat per part dels res-
ponsables de la nostra Adminis-
tració.

Direcció: per quan tindrem una 
sala de descans com ens me-
reixem?? La calor, la falta de ne-
veres, ventilació. Ja portem me-
sos sense poder utilitzar el nostre 
temps de descans de manera 
digna.

El CIRE compleix amb la norma-
tiva europea que regula l’ús de 
les setrilleres? Aquesta va entrar 
en vigor ja fa uns quants anys… i 
què ens trobem al nostre centre? 
Si som una mica observadors,  
ens trobem que cada dia les setri-
lleres es van omplint, sense tenir 
en compte que NO segueixen la 
norma que regula l’ús de les se-
trilleres. Des de CCOO demanem 
que acatin aquesta normativa i 
així ser responsables socialment!

Hora de sortida del noste lloc de 
treball…tic, tac, tic, tac… Cre-
mem les targetes de fitxar!! Ja 
està bé d’esperar com a borinots 
10 mins, 15 mins… a que sigui 
l’hora!

Des de CCOO denunciem la falta 
de contenidors de plàstic, paper, 
vidre, etc... al nostre centre . No 
podem llençar les escombraries 
de forma adient!
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Com a primer tema, m’agradaria trac-
tar una indecència que segur que hem 
sentit a parlar la majoria de nosaltres, 
però potser no hem sentit a parlar tant 
del rerefons o de la intencionalitat de la 
mateixa.

És indecent que una sèrie de caps 
pensants, que anomenem polítics 
s’asseguin en una taula i comencin un 
“brainstorming” (ara que estan molt de 
moda els anglicismes) o pluja d’idees, 
de com poden fer que un senyor de 
nom Mariano, pugui ser investit presi-
dent d’un país aparentment democrà-
tic, i entre moltes altres idees, la que 
prengui més força sigui amenaçar amb 
un escenari de possibles eleccions 
(serien les terceres en un any) per al 
pròxim 25 de desembre, dia de Nadal.

Si busquem el motiu d’aquesta inde-
cència no és un altre que pressionar la 
resta de partits polítics, majoritàriament 
al principal partit de la oposició, per tal 
que recolzin o s’abstinguin en el debat 
d’investidura, d’aquest tal Mariano.
Estic convençut que en el fons, aques-
tes ments brillants i lúcides, no tenen 
la més mínima intenció de portar a 
36.518.100 (segons dades del cens 
electoral en les passades eleccions de 
juny) de votants/es a les urnes el dia 
que va néixer nostre senyor, però no 
tenen cap mena de problema en ame-

naçar a la ciutadania, en què si la res-
ta de partits no els recolzen.... prepa-
reu-vos per gaudir d’un dia de Nadal a 
les urnes!!!!

D’una convocatòria d’eleccions, com 
aquesta, resulta que es mobilitzen 
aproximadament unes 800.000 perso-
nes entre membres de meses (titulars i 
suplents), forces de seguretat, secreta-
ris/es dels ajuntaments, apoderats/des, 
interventors/es, funcionaris/es dels di-
ferents departaments de l’Administra-
ció... una xifra prou destacable. Sense 
deixar de banda la gens menyspreable 
xifra de diners que ens consta cada 
convocatòria d’eleccions, aproxima-
dament uns 136.000.000 €, dels quals 
uns 50.000.000€ anirien destinats a 
l’enviament de propaganda electoral 
subvencionada, la majoria de la qual 
serveix per a omplir una mica més els 
atapeïts contenidors de cartró.

Deixant de banda aquestes esfereï-
dores xifres, que segons sembla no 
inquieten el més mínim les ments pri-
vilegiades, el principal problema que 
hi veig és el nivell de menyspreu  i  
“menystenisme”, al qual hem arribat en 
ple segle XXI, per part d’una sèrie de 
governants/tes envers els seus propis 
habitants.

No hauria de resultar normal que una 
sèrie de treballadors/es públics es 
creguin amb la potestat d’amenaçar a 
tots/es els ciutadans i ciutadanes, pels 
quals haurien de treballar, en que si no 
es fa el que ells i elles creuen que s’ha 
de fer, haurem de renunciar a una de 
les  festivitats  més  importants  i  as-
senyalades de l’any, haurem de pres-
cindir d’un dels pocs dies a l’any en 
que tenim l’excusa perfecta per veure i 
compartir la festivitat de Nadal amb els 
nostres éssers estimats.

Està clar que la divisió polítics/ques - 
ciutadans/es és avui en dia més evident 
que mai, però això no ens eximeix de la 
nostra responsabilitat com a integrants 
de la societat en que vivim. No hem de 
permetre que aquestes ments lúcides, 
facin i desfacin a voluntat tot allò que 
els hi passa pel cap, amb un únic ob-
jectiu: romandre en el poder. Està clar 
que la carrera política, i no estic des-
cobrint res que no sapiguem fa temps, 
és actualment un “modus vivendi” per a 
molts/es i que la seva desconnexió en-
vers la resta és ja tan gran, que cal que 
els hi fem saber el que pensem sobre 
ells i sobre el que fan, i ho fem d’una 
manera visible i contundent, i si no són 
prou vàlids/des per a ocupar els llocs 
que ocupen, els puguem substituir amb 
tanta naturalitat com podem canviar de 
marca de paper higiènic.

Em resulta indecent, no ja que es pro-
dueixi, perquè la probabilitat de que 
això passi és mínima, sinó que puguin 
arribar a pensar en que poden ame-
naçar amb aigualir les festes de Nadal 
a tanta gent, amb la simple intenció de 
pressionar als/les seus rivals polítics. 

[...]

EL TALP CREIX, INFORMA, 
DENÚNCIA I LLUITA 

Aquest El Talp, que teniu a les mans,  
és la resposta a una inquietud que feia 
temps que ens preocupava a CCOO-
Brians2 i, especialment,  a la gent que 
fem El Talp. És a dir: El Talp  necessitava 
més espai. Ho sabem, perquè així ens ho 
heu expressat, que és una publicació que 
us agrada, que l’espereu però que, alho-
ra, necessitava millores.

Doncs bé, després de  donar-hi voltes, 
treballar i pensar-hi, hem ampliat la pu-
blicació amb quatre cares més. Aques-
tes es distribuiran amb dos pàgines més 
per la secció d’Actualitat, que ara, en lloc 
d’una, en tindrà tres i hem creat la sec-
ció anomenada Indecent, que tindrà dos 
pàgines.

Us expliquem aquests canvis. CCOO és 
un sindicat que lluita per aconseguir una 
societat més justa, més igualitària, més 
feminista, menys racista...  CCOO és un 
sindicat anticapitalista -com podeu veure 
als seus estatuts-, és un sindicat que no 
només es contenta amb aconseguir mi-
llores salarials i millors drets laborals. No! 
CCOO lluita per una societat millor que 
l’actual.  

Per una banda, la secció d’Actualitat, en 
la  línia de CCOO, va enfocada a ofe-
rir-vos articles d’actualitat i reflexió polí-
tica, social, nacional, estatal, internacio-
nal, ecològica, feminista... que serveixin 
per a reflexionar, estar informats i ser un 
ajut per fer front a aquest sistema d’ex-
plotació, opressió i repressió. D’altra 
banda, la secció Indecent, nova en El 
Talp, també en la mateixa onda que l’Ac-

tualitat, denunciarà totes les indecències 
-com el nom de la secció indica-  que es 
produeixen sota el capitalisme en qualse-
vol de les seves formes: corrupció polí-
tica, prevaricació, explotació, repressió, 
opressió, manca de llibertat d’expressió, 
clientelisme, tortura, amiguisme, burocrà-
cia, desviació de fons públics i tot allò que 
representi una indecència moral i ètica 
per aquells i aquelles que defensem una 
societat més lliure. Però també denuncia-
rem, des d’aquesta secció,  tota aquella 
indecència ètica i/o moral encara que no 
vingui del poder polític i econòmic, vingui 
d’on vingui.

Els temps que corren no són per anar 
quedant bé, dissimulant. Hem de dir les 
coses pel seu nom. Els que retallen en 
educació, sanitat, drets socials, salaris, 
els que oprimeixen, els que torturen, 
els que fan lleis injustes, els que s’enri-
queixen amb la crisi mentre altres passen 
gana necessiten ser aturats. Estar ben in-
format és una bona manera de començar 
a fer front a aquest sistema injust . Aques-
ta és la nostra tasca. La tasca de la gent 
que fem El Talp i la de CCOO.
                              
                                                      

Redacció d’ El Talp

La nova secció Indecent, pretén ser un espai de denúncia sobre temes reals i actuals que ens afecten a 
tots i a totes i que moltes vegades no s’expliquen prou o s’expliquen  d’una manera determinada per a 
modelar una opinió en la resta de ciutadans i ciutadanes, sempre a conveniència d’alguns/es.  



[...] Així doncs, sembla clar que el capi-
talisme és un sistema que patina tant 
amb la justícia social com amb la feli-
citat humana. Com van posar de ma-
nifest fa uns anys Richard Wilkinson i 
Kate Pickett (en la seva magnífica obra 
“Desigualtat: Una anàlisi de la infelicitat 
col•lectiva”), aquestes dues qüestions 
justícia social i felicitat humana són 
dos assumptes íntimament relacionats. 
Sembla ser que les desigualtats so-
cials tendeixen a fer-nos més infeliços: 
en aquelles societats on són majors els 
nivells de desigualtat, majors són tam-
bé els nivells d’infelicitat. 

De tot això, es pot extreure l’encertada 
conclusió que una societat preocupa-
da per maximitzar els seus 
nivells de felicitat hauria de 
ser una societat centrada a 
rebaixar al mínim els seus 
nivells de desigualtat (la 
qual cosa, dit sigui de pas, 
sembla una tasca incompa-
tible amb les actuals políti-
ques de desenvolupament 
occidental). Per això, com 
sosté Jorge Riechmann en 
el seu llibre ‘Com viure? Sobre la vida 
bona’, el capitalisme és “un enemic 
declarat de la felicitat”. I per aquesta 
mateixa raó “els partidaris de la felicitat 
humana no poden ser sinó anticapita-
listes”.

D’altra banda, l’axioma del creixement 
indefinit que el capitalisme defensa, al-
hora que com hem vist un contrasen-
tit social, és una inviable biofísica. La 
constant demanda de materials i ener-
gia que comporta una economia com la 
que tenim no pot mantenir-se de forma 
indefinida en el temps sense acabar 
xocant amb els límits biofísics del nos-
tre planeta; un lloc aquest, no ho obli-
dem, finit i fitat. Aquest fet, malgrat ser 
fermament ignorat pels economistes 
convencionals i per la immensa majo-
ria dels polítics, constitueix una realitat 
absolutament incontestable, tal com 

ens ensenya la segona llei de la termo-
dinàmica. Es podria afirmar, per tant, 
que el capitalisme és, des del punt de 
vista ecològic, biofísic i termodinàmic 
(des del punt de vista científic al cap 
i a la fi), un sistema impossible abocat 
al desastre. 

És per raons com aquesta que en polí-
tica i en economia, igual que succeeix 
amb la resta d’aspectes de la vida, es 
fa imprescindible posseir un mínim de 
cultura científica per poder exercir com 
a ciutadans responsables i compro-
mesos o el que és el mateix a efectes 
termodinàmics, per acomodar el nostre 
comportament als límits biofísics del 
planeta.

Em resulten molt interessants en 
aquest sentit les sàvies paraules de 
Wolfgang Sachs, qui sosté que, en el 
futur, el planeta ja no es dividirà en 
ideologies d’esquerres o de dretes, 
sinó entre aquells que accepten els 
límits ecològics del planeta i aquells 
que no. O dit d’una altra manera, en-
tre aquells que entenguin i acceptin les 
lleis de la termodinàmica i aquells que 
no. No es tracta per tant d’arreglar o re 
fundar el capitalisme com algun polític 
va sostenir fa no gaire sinó d’entendre 
que el nostre futur com a espècie en 
aquest planeta serà un futur no-capita-
lista o, senzillament, no serà.

Fer comprendre al comú dels mortals 
que l’esfera econòmica no pot créixer 
per  sobre de  l’esfera ecològica  al-
menys no sense comportar-se abans 

com un càncer és, per senzill que pu-
gui semblar d’entendre, un dels majors 
desafiaments als quals s’enfronta la 
ciència i l’educació del nou mil•lenni.

No obstant això, aquesta qüestió de les 
esferes concèntriques, com nines rus-
ses, i dels límits del planeta és malgrat 
els reiterats missatges il•lusoris en pro 
de la despesa insensata que el capita-
lisme s’obstina a difondre un assump-
te senzill de concebre per a totes les 
persones. I aquí resideix, precisament, 
la nostra esperança: l’esperança d’un 
canvi social en honor de poder acon-
seguir un altre món possible, més just 
i sostenible.

Com argumentava recent-
ment Juan Carlos Monedero, 
és molt més factible fer-se 
anticapitalista a dia d’avui 
des de posicions ecologistes 
que des de posicions marxis-
tes. La inviabilitat d’un siste-
ma que advoca pel creixe-
ment constant en un món 
que és limitat és alguna cosa 
molt més fàcil de compren-

dre per a la gent normal que la tendèn-
cia descendent de la taxa de guany o el 
fetitxisme de la mercaderia de la qual 
ens parlava Marx.

Per tant, i a manera de corol•lari, urgeix 
entendre que ser anticapitalista a dia 
d’avui no és ja una qüestió d’ecologis-
tes o de marxistes aïllats, sinó que és 
una mica de sentit comú; alguna cosa 
directament relacionat amb la lògica 
de supervivència. Esperem que aquest 
assumpte sigui entès, més primerenc 
que tard, per la immensa majoria d’in-
dividus que poblen la Terra fins a con-
vertir-se en una evidència popular. La 
nostra continuïtat sobre el planeta i la 
nostra felicitat d’això dependran.
     

Mateo Aguado  
Laboratori de Soci-Ecosistemes-
Universitat Autònoma de Madrid

 LLUITEML’ ACTUALITAT

Des de fa temps s’estan produint una 
sèrie de circumstàncies en el nostre 
centre que no són del grat de la majoria 
de treballadors/es, i que sempre troben 
la mateixa justificació: necessitats del 
servei. 

En aquesta ocasió tractarem el tema 
dels GAM-P que «per necessitats del 
servei» es veuen obligats/des a pres-
tar serveis en altres llocs de treball que 
per la seva categoria laboral no els hi 
pertoca, principalment quan es veuen 
obligats/des a prestar serveis destinats 
a GSI’s, com ara els accessos.

Un primer punt de discòrdia seria que el 
mateix Acord de Condicions de Treball 
per al col·lectiu penitenciari defineix les 
tasques que desenvolupen els GAM-P 
com a : “els/les GAM-P s’adscriuen a 
llocs de treball que no siguin de règim 
interior”, crec que queda prou clara la 
definició.

El segon punt de desacord el trobem 
en el tema remuneracions. Existeix 
una diferència en qüestió de sou entre 
els GSI i els GAM-P precisament per 
la naturalesa dels seus llocs de treba-
ll, resultaria del tot justificat que si un 
GAM-P desenvolupa tasques pròpies 
de GSI, els dies que sigui, un, dos o 
quatre, durant un mes, se’ls retribueixi 
proporcionalment aquest dies.

Però el punt més controvertit, sens 
dubte, el trobem en la incoherència de 

certes decisions que pren la Gerència 
d’aquest centre envers l’aplicació dels 
% de permanència de treballadors/es a 
cada servei, i m’explico. Tots i totes co-
neixem el % de permanència de cadas-
cun dels serveis als quals estem ads-
crits. Posem el cas d’un servei integrat 
per 3 persones, de les quals és permet 
l’absència d’una d’elles, les altres dues 
hauran de cobrir el servei i anar a tre-
ballar, ja que no es permet l’absència 
de dues d’elles per garantir el bon fun-
cionament del servei en qüestió.

Doncs la paradoxa es produeix quan 
una d’aquestes dues persones, que 
haurien de cobrir el servei es destina 
a cobrir un altre lloc de treball puntual-
ment per necessitats del servei, i acaba 
fent servei en un accés, per exemple.

Resulta que a la pràctica el servei està 
per sota del mínim necessari que mar-
ca el propi centre, resulta que la perso-
na que resta al servei s’ha de fer càrrec 
de tota la feina, perquè segurament 
aquell dia puntualment les tasques del 
servei en qüestió no s’hauran adequat 
a la presència efectiva de personal i 
hauran minvat en solidaritat del treba-
llador/a, no?

Així doncs, ens trobem que el centre 
no permet l’absència d’aquest/a treba-
llador/a per no descobrir el seu servei, 
però acaba descobrint el servei ja que 
destina a aquest/a treballador/a a un 
altre lloc de feina... disculpeu-me, però 

no li trobo la lògica.

Aquest tipus de pràctica és generalit-
zada a tots els centres de Catalunya 
i es realitza a instàncies de la pròpia 
DG, que no només ho permet sinó que 
ho fomenta, per tal de pal·liar de mane-
ra esporàdica i urgent el mal endèmic 
de la manca de personal.

Com sempre els perjudicats i perjudi-
cades per actuacions d’aquesta índole 
seguim sent els propis treballadors i 
treballadores que hem de desenvolu-
par les mateixes tasques amb menys 
personal.

Sembla mentida que aquells/es que 
es consideren professionals del medi, 
amb càrrecs de rellevància, es pren-
guin tan a la lleugera la feina de la res-
ta de companys/es que cada dia han 
de baixar a un pati, atendre els fami-
liars dels interns, escorcollar els permi-
sos que reingressen, controlar les ei-
nes que fan servir els interns, tramitar 
una sortida d’urgència vital,... a tots/es 
ells/es els hi recomanaria una setma-
neta de vacances a l’any desenvolu-
pant tasques pròpies, tant de GSI, com 
de GAM-V o de GAM-P, només per-
què la propera vegada que se’ls ocorri 
prendre una decisió que afecti als que 
realment estan al peu del canó, tinguin 
més coneixement de causa.
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EL MENYSPREU DEL CENTRE ALS FUNCIONARIS GAMP



Els nostres banquers són gent molt auste-
ra. Per exemple, els del Santander desti-
nen 233 milions d’euros en assegurar-se 
unes pensions d’or. Això, no els impedeix 
defensar la baixada de les pensions públi-
ques o l’elevació de l’edat de jubilació, com 
l’entitat  Bundesbank proposant que sigui 
als 69 anys. Però, no ens fem mala sang 
amb la doble moral. El fons de l’assumpte 
és que les pensions són una peça clau de 
l’estat de benestar. Més encara en temps 
de crisi: a Espanya el 34% de llars té com 
a principal font d’ingressos algun tipus de 
pensió i un 7,25% dels jubilats conviu amb 
persones en atur.

Està en marxa un intent de desmantellar el 
sistema públic de pensions i hi ha un silenci 
gairebé absolut. Els neoliberals assisteixen 
complaguts a una deterioració del sistema 
que els interessa per als seus plans. Hi ha 
polítics i entitats que prefereixen  acusar  
als ciutadans d’una fallida de la Seguretat 
Social per viure més de l’edat que corres-
pon o tenir menys fills en un país que mai 
ha fomentat la natalitat. Uns altres, per no 
aparèixer com a desbaratador i no perdre 
vots entre els electors de major edat, miren 
cap a un altre costat. Complicitat o covar-
dia, dóna el mateix, després de la devasta-
ció no hi hauria innocència. Anem a pams.
Primer el saqueig. El govern en funcions 
del Partit Popular ha tret al juliol uns altres 
9.700 milions d’euros del Fons de Reserva 
de la Seguretat Social per abonar la paga 
de l’estiu i l’IRPF. S’està procedint al buit 
sistemàtic de l’anomenada “guardiola de 
les pensions”. El Fons de Reserva es va 
crear l’any 2000 i va arribar a tenir 66.815 
milions al 2011;  el govern d’en Rajoy  l’hi 
ha anat retallant durant el seu mandat fins 
a deixar-ho en tan sols 24.207 milions. Han 
consumit 55.151 milions d’euros en els úl-
tims cinc anys i queden reserves per un 
any i mig. Per què s’ha tirat del Fons de 
Reserva? Per la caiguda d’ingressos en la 
Seguretat Social com a conseqüència de 
dos fets: el menor nombre de cotitzadors 
en augmentar els acomiadaments, els ERE 

i la desocupació (s’han perdut 2,9 milions 
de cotitzadors  entre 2007 i 2013); i la dis-
minució de les bases de cotització per la 
devaluació salarial aplicada. És a dir, la 
caiguda d’ingressos és conseqüència di-
recta de la política d’austeritat i de les re-
formes laborals.

El problema està també en què la “guar-
diola” s’ha usat per baixar cotitzacions als 
empresaris a través de les “tarifes planes” 
que han suposat aquest any una caiguda 
de 2.500 milions en la recaptació de la Se-
guretat Social . Fins i tot per sanejar la ban-
ca, tal com ha denunciat la premsa interna-
cional i Vicenç Navarro, que afirmen que la 
guardiola està pagant el rescat de 61.000 
milions d’euros a la banca, ja que el 97% 
dels actius totals dels fons de pensions de 
l’Estat espanyol estan convertits en bons a 
Espanya per poder finançar-ho. Fins a aquí 
l’espoli.

L’estratègia d’enderrocament. En paral•lel 
s’intensifica la campanya dels interessats 
profetes de la catàstrofe per sembrar la 
por. Formulen una falsa dicotomia: la falli-
da del sistema o baixar les pensions, amb 
la seva no revaloració i un enduriment dels 
requisits per causar dret. En el súmmum 
del cinisme, parlen fins i tot de solidaritat 
intergeneracional que passaria per baixar 
les pensions perquè els arribin als joves. 
Tractaran de degradar les pensions públi-
ques per impulsar els fons privats i atrapar 
l’estalvi de milions de treballadors, ja que 
de forma voluntària no han funcionat. Inte-
ressa destacar que les pensions a Espan-
ya són baixes (el 53% inferior a 700 eu-
ros) i que molts milions de treballadors no 
tindrien capacitat de finançar-se una jubi-
lació privada complementària donat l’ocu-
pació-escombraries existents precarietat, 
temps parcial i baixos salaris.

La munició argumental que utilitzen per 
“vendre” la falta de sostenibilitat del siste-
ma és que ha augmentat la longevitat, la 
taxa de natalitat és molt baixa, l’arribada a 

la jubilació de la generació del “baby-boom” 
i que s’ha desequilibrat la ràtio actius/pas-
sius. S’intenten presentar les dificultats del 
sistema amb la inexorabilitat dels fenò-
mens naturals, com si fos la successió de 
la pluja i la sequera. I no és cert que sigui 
alguna cosa inevitable. Empobrir i liquidar 
el sistema públic és una decisió política de 
la qual deurien adonar als seus electors els 
partits que estan en l’operació.

Hi ha alternatives, per descomptat. Co-
mençant per la derogació de les últimes re-
formes del PSOE (2010) i del PP de 2013, 
una de les més nefastes i que –en combi-
nació amb la reforma laboral- condemna a 
la pobresa a una gran part dels jubilats del 
futur. Els únics que plantejaven aquesta 
mesura eren Units Podem en el punt 16 del 
seu Programa. Hi ha altres factors per co-
rregir les tendències demogràfiques i millo-
rar el finançament. Entre ells està la reduc-
ció de l’atur, l’augment de la taxa d’activitat 
de la dona, el recurs a la immigració per 
disposar de mà d’obra, la millora de la qua-
litat de l’ocupació, una política fiscal de ma-
jor progressivitat i suficiència recaptatòria.

En termes estratègics el que explica no és 
quants produeixen sinó quant es produeix. 
Cal parlar de la productivitat. La història 
demostra com s’ha incrementat de forma 
exponencial en tots els sectors econòmics. 
Amb menys treballadors pot haver-hi més 
productivitat i es poden mantenir més i mi-
llors pensions. És una qüestió de renda 
per càpita que s’ha doblegat en els últims 
anys, de la riquesa produïda i la seva re-
distribució. És evidentment una qüestió de 
prioritat política i hi ha marge: Espanya de-
dica a despesa en pensions tres punts del 
PIB menys que la mitjana de la zona euro 
(10,4% enfront del 13,4%).          

A més, per què han de ser finançades les 
pensions solament amb cotitzacions so-
cials i no amb impostos o el recurs al deute 
si fos necessari? Hi ha un dret constitucio-
nal a les pensions i  s’ha d’assegurar la [...]

SALVAR LES PENSIONS: 
LES MENTIDES SOBRE LA INVIABILITAT DEL SISTEMA ESPANYOL

 L’ ACTUALITAT  L’ ACTUALITAT
[...] seva prestació pública d’igual forma 
que es finança l’educació, la sanitat o les 
carreteres. Les pensions no han de depen-
dre de l’evolució de la piràmide de població 
sinó de la riquesa, la fiscalitat i la redistri-
bució. Això és, de decisions polítiques ade-
quades, de si es governa per als més o per 
als menys, al servei de la societat o de les 
elits financeres. Cal recordar que la pres-
sió fiscal a Espanya (32,6%) és de les més 
baixes d’Europa (40% de mitjana).

Cal abordar la situació, no es pot viure al 
dia, políticament parlant. Perquè a qual-
sevol moment bancs i companyies d’as-
segurances llançaran la campanya defini-

tiva contra les pensions públiques. De nou 
s’utilitzarà una suposada crisi com a excu-
sa per a una estafa monumental: convertir 
un sistema de repartiment i solidaritat en 
un de capitalització a través de plans i fons 
privats. I si algú té dubtes de l’estafa, que 
s’informi sobre l’esdevingut a Xile, on un 
milió de persones s’han manifestat contra 
les Administradores de Fons de Pensions.

Es pot salvar el sistema públic de pensions 
amb una condició: que l’esquerra i els sin-
dicats no interioritzin les fal•làcies neolibe-
rals i que s’esforcin en desmuntar-les. No 
és una qüestió tècnica, és pura lluita de 
classes. Ja hi ha hagut massa reformes 

de pensions, unes amb acord i unes altres 
sense ell i no han servit per a una altra 
cosa que per reduir drets de les pensions 
actuals i futures, un robatori emmascarat 
de vegades en fórmules complexes. Cal 
iniciativa política per obrir el debat i dis-
posar d’un govern que sigui garant d’unes 
pensions públiques dignes. O algú creu 
que Rajoy i Rivera garantiran les pensions 
amb els seus acords sobre el sostre de 
despesa i de reducció del dèficit?

Article publicat  per: Agustí Moreno 
(professor de Secundària i 

membre de la Marea Verda) 
a la revista Sin Permiso.

Fa poc més d’un any, tres prestigiosos cien-
tífics de la NASA van publicar un impactant 
estudi en el qual, basant-se en complexos 
models matemàtics, pronosticaven el pos-
sible col•lapse de la civilització humana 
per d’aquí a poques dècades. Les causes 
que s’al•ludien com a determinants per 
arribar a tals conclusions eren principal-
ment dues: la insostenible sobreexplotació 
humana dels recursos del planeta i la cada 
vegada major desigualtat social existents 
entre rics i pobres. 

Més enllà d’analitzar la gravetat d’aques-
ta predicció, m’agradaria fer notar que els 
dos motius que, segons aquests investiga-
dors, podrien acabar provocant l’ensulsia-
da de la nostra civilització són precisament 
dues de les més clares característiques 
que posseeix el sistema capitalista: una 
insensibilitat total cap a la sostenibilitat 
ecològica del planeta i una aclaparant des-
preocupació cap a la desigualtat i la injus-
tícia social.

En conseqüència, i com es veurà en major 
profunditat en les línies que segueixen, no 
resultaria massa desgavellat afirmar que 
el capitalisme és, a dia d’avui, una de les 
majors amenaces  per  la continuïtat de la 
cultura humana al planeta Terra.

En les societats modernes d’avui en dia, 
ens hem acostumat a associar el poder ad-
quisitiu amb la capacitat d’aconseguir una 
vida feliç. És a dir, s’assumeix que, més 
que menys, el nostre nivell de renda deter-
mina la felicitat que podem arribar a acon-
seguir en la nostra vida   o, com se sol dir, 
que els diners fan la felicitat.

Aquesta enganyosa forma de concebre 
la vida basada en els aspectes materials 
i monetaris com a mesura a través de la 
qual aconseguir una bona vida represen-
ta, probablement, la major eina moral que 
posseeix el capitalisme en l’actualitat. No 
obstant això, i com veurem a continuació, 
aquesta concepció ofereix almenys dues 
evidències que la fan insostenible.

Des del punt de vista social, el capitalisme 
és insostenible mentre promociona una so-
cietat global de posseïdors i desposseïts 
en la qual el sobreconsum innecessa-
ri d’uns pocs es produeix a costa de les 
manques vitals de la majoria. I és que una 
de les característiques que ha demostrat 
tenir el capitalisme modern és la construc-
ció de societats en les quals tendeixen a 
créixer les desigualtats socials la qual cosa 
succeeix tant si pensem a una escala pla-
netària, a nivell de països, com si ho fem 
dins d’un mateix país sota el prisma, cada 

vegada més simplificat, de classes.

Paral•lelament a aquesta estratificació 
econòmica de la societat en dos clars 
grups unes elits molt riques i unes mas-
ses pobres, el capitalisme no ha aconse-
guit complir la seva clàssica promesa de 
portar la felicitat a un creixent nombre de 
persones. Són molts els estudis que en 
aquest sentit han qüestionat rotundament 
l’axioma tan fortament instaurat en l’ADN 
capitalista, i en l’imaginari col•lectiu, que 
els diners donen la felicitat. Aquests estu-
dis vindrien a mostrar-nos com la correla-
ció entre els ingressos i la satisfacció amb 
la vida només es manté en etapes prime-
renques, quan els diners són usats per co-
brir les necessitats més bàsiques. A partir 
d’aquest punt entraríem en una situació de 
“comoditat” on més diners ja no significa 
necessàriament més felicitat. És més, una 
vegada ha estat aconseguida aquesta si-
tuació, seguir buscant obstinadament el 
creixement econòmic (en el plànol macro) 
i l’augment de la renda i el consum (en el 
plànol micro) pot resultar fins i tot contra-
produent, doncs tendeix a fer-nos descurar 
altres aspectes de la nostra vida intangi-
bles però igualment essencials per a la fe-
licitat com les relacions socials o el bon ús 
del temps. [...]

SER ANTICAPITALISTA AVUI: UNA QÜESTIÓ DE SENTIT COMÚ


