valors i política

Unes 120 persones van donar-se cita, el
passat dia 2 de febrer a la sala d’actes Caixa
Laietana de Mataró, a la taula Rodona
‘Valors i política. Una aliança possible?’
convocada per la revista ‘Valors’. A la taula la
segona autoritat del país, el president del
Parlament Ernest Benach i dues personalitats
claus de la política catalana, Francesc-Marc
Álvaro i Antoni Gutiérrez-Rubí. Les reflexions
que es van poder sentir van tenir un bon
ressò entre la quantiosa assistència.
PER TONI RODON

Ernest Benach, president del Parlament

“A
PRÀCTICA DELS

VALORS

més de fer política cal que posem en
pràctica els valors en els que creiem. Els
valors són el fonament de la societat.
L'absència de valors, de referents, pot
ajudar a que una societat es degeneri. Els
valors determinen el model polític, el social o el cultural d'una
societat. Com deia el president Rigol, la cohesió de qualsevol
societat es fa a través d'una xarxa de valors comuna».
EL TRENCAMENT D'AQUESTA XARXA COMUNA
«Fa molt de temps que es parla de crisi de valors socials.
No és un fet aïllat i passa en molts llocs del món. Gairebé
totes les societats tenen el mateix problema. No és un problema de Catalunya sinó de la societat occidental de forta
complexitat. Això, òbviament, no vol dir que no ens hagi de
preocupar i ens n'haguem de desdir».
CANVIS SOBTATS

«La globalització, els canvis educatius, la revolució de les
tecnologies de la informació i la comunicació, la immigració...
tots aquests factors, i d'altres, que a Europa s'han assimilat en
quaranta anys, aquí ho hem hagut de fer en vint. Els valors
de la generació dels més joves i de la generació més gran no
tenen sovint res a veure. Això ha creat un cert trencament
social en la forma de fer i d'actuar».
CRISI ECONÒMICA
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«La crisi actual té molt a veure amb els valors. A banda de
la crisi "real" (productiva, econòmica, financera...), la situació
té una arrel comuna: la crisi de valors ètica i social. Són crisis
que creixen en un clima global d'origen neoliberal que ha
acabat afectant la forma d'actuar: l'esfera individual triomfa
sobre la col·lectiva. El jo s'imposa per davant del nosaltres.
L'interès col·lectiu ha passat a ser un dels grans oblidats de
qualsevol escena quotidiana».

ESADE

ACTE «VALORS I POLÍTICA. UNA ALIANÇA POSSIBLE», 2 DE FEBRER A LA SALA ACTES CAIXA LAIETANA

“Valors i política.
Una aliança possible?”
CAIXA LAIETANA

El director general
de Caixa Laietana,
Josep Ybern,
conversa amb
Benach, GutiérrezRubí i Álvaro
abans de
començar la taula
rodona.

CRISI POLÍTICA

SOLUCIONS

«Crec que el nostre país pateix una crisi política greu, crisi
de la qual tenim una gran responsabilitat. És una crisi que no
només afecta als polítics, sinó també als ciutadans. Però cal
ser positius: la ciutadania vol participar en les decisions
importants del Govern. La mentalitat és bona i això ja és un
actiu: el bon funcionament del sistema democràtic fa que
estiguem obligats a fer determinats passos endavant».

«No hi ha una solució única. Són solucions menors que
totes juntes poden ajudar a millorar la situació. Per exemple,
la llei electoral. Per si sola no farà massa, però generarà uns
incentius perquè una democràcia funcioni amb qualitat. Estem
en un moment de canvis i cal estar a l'alçada. En els últims
anys hi ha hagut pocs moments en què la gent vibrés. Cal que
això segueixi així per consolidar un sistema de valors propi
per viure en una democràcia de qualitat».

PESSIMISME

«El problema d’aquest país és de pessimisme. I aquest és
el que s’ha de combatre. I per això també és bo que plantegem
escenaris optimistes, que sempre passen per ser conscients
que hem de fer canvis, fer-los sense por i anar a la una en
determinades coses».

Ernest Benach manté, des de molt jove, una doble militància ciutadana i
política que el comprometen en múltiples espais. El desembre de 2003 és
escollit president del Parlament i reelegit tres anys després. Entre
l'octubre de 2004 i l'octubre de 2005 va presidir la Conferència
d'Assemblees Legislatives Regionals Europees. Darrerament s’ha
manifestat partidari d’aprovar una nova llei electoral i un nou finançament dels partits per superar l’atzucac en què es troba la política catalana.
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valors i política
Francesc-Marc Álvaro, periodista

“N
POLÍTICA

I VALORS?

o hi ha cap política que es faci sense valors.
No veig separació entre la política i els valors. Dels valors, com diu Daniel Innenarity, en parlem massa. Un polític, bàsicament, és acció. En base a una reflexió, però
acció en definitiva».
ACCIÓ

I VALORS?

«No he cregut mai amb la idea del ‘polític-príncep’. No és
massa important que el polític sigui il·lustrat o molt estudiós.
Els valors formen part del terreny de la prepolítica. Tots els
partits estan a favor de la llibertat, la fraternitat... El problema
sorgeix quan ens preguntem: quina mena de llibertat o fraternitat? És aquí quan marxem del terreny de les idees i anem
al dels projectes».
PROJECTES I

VALORS?

«La política té mala premsa. No perquè hi ha uns valors que
la podreixin. Els valors són un fals culpable. La política té
altres mals entesos. Té mala visió entre els ciutadans, però
després de la política només ve la barbàrie, la guerra o l'opressió. La política és decidir entre dos mals, és tràgica per si
mateixa. És preveure que allò que intueixis acabarà cristal·litzant en la solució menys dolenta. La política és difícil i
depèn de diverses situacions complexes tot sovint més enllà
de la raó, tot i que la raó en forma part. I per això els que s’hi
aproximen pensant que és la Champions fracassaran».

“La política es regeix per lleis
pròpies -l’eficàcia i la
responsabilitat- no per les
de l'ètica ni de la moral”
LA

NECESSITAT DE LA POLÍTICA

«La política és transformar la realitat. Sempre. A vegades
millor, pitjor, per defecte, per excés o per omissió. El moment
polític és la decisió. Per això no és tan fàcil dedicar-te a la
política. Contra el que creu molta gent, la política es regeix
per lleis pròpies. No vol dir que siguin perverses, però això
ja l'allunya de per si de moltes persones, perquè no són les
regles ni de l'ètica ni de la moral. La política es mou per
l'eficàcia i la responsabilitat».
PROBLEMES POLÍTICS
«Quan un polític decideix, ho fa per fer les coses bé. Acreditar, fer-se responsable, d'allò que has decidit és el primer
dels puntals de la política. De fet, la primera corrupció de la
política és la irresponsabilitat política. Hi ha tres persones
que actualment embruten la política: Primer, el cínic. Aquell
que és irresponsable i no li fa res reconeix-ho. El segon,
l'il·luminat. Aquell que vol redimir el món i la societat a través
de grans valors i conviccions. El tercer, el cínic revestit de
fanàtic. Aquell que sap que vol aprofitar-se però et diu que
et salvarà. Aquí també hi ha un problema de les persones,
que cal vigilar: no s'ha de demanar a la política allò que la
política no et pot donar mai».

Francesc-Marc Álvaro és periodista i assagista. Llicenciat en Ciències
de la Informació per la UAB, va iniciar-se en el periodisme l’any 1979.
És columnista del diari La Vanguardia i de les revistes El Temps i Serra
d’Or, i col·labora a Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, RAC1 i Ràdio4.
Compagina la tasca professional amb la docència del periodisme a la
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull.

reaccions
«Alt nivell. El president del
Parlament defensa l'ofici de
polític, tan noble i tan roí
com qualsevol altre –’de
xoriços n'hi ha arreu; de
persones íntegres, també’–»

«Em va agradar molt la
intervenció de l’Alvaro.
Punyent, realista i
suggeridora. Tot i plantejar
qüestions generals va
saber concretar molt»

«[Álvaro] té raó quan diu que
el polític és algú que ha de ser
eficaç i responsable del que ha
decidit. No fer això (...) és la
veritable corrupció de la
política.» Joaquim Fernàndez,

Manuel Cuyàs, EL PUNT

Francesc Ponsa,

REGIDOR
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MODERADOR

CIU MATARÓ

Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor polític

“P

DÈFICIT DE

VIDA ESPIRITUAL

atim un cert dèficit de vida interior i espiritual
de tots plegats. Vivim d’una forma tan accelerada que els espais per la introspecció no estan
massa afavorits. Això afecta polítics, opinadors
i comunicadors. Vivim en un nivell d’acceleració en què aquesta vida espiritual -sigui religiosa o no- és
més difícil».
REACCIÓ I IMMEDIATESA

«Els polítics estan tot el dia reaccionant. Molt probablement,
avui, el president de la Generalitat haurà rebut diverses notícies que l'obligaran a la reacció. L'imperatiu a la reacció és
molt exigent. Alguna de les coses a les que es reacciona potser
s'haurien de reflexionar més, però no es té temps, perquè la
majoria de vegades la ciutadania, les forces polítiques o els
mitjans demanen una resposta ràpida. Estem obligat a la reacció enlloc de la reflexió».
NOSALTRES I LA RESTA

«La política acostuma a estar molt concentrada en els temes
particulars: propostes pròpies pel seu electorat, basats en la
seva política, en la seva marca i en la seva concepció. Això
dificulta accions unitàries, en les quals un determinat tipus
de valors es podrien produir».
LA CULTURA

DEL MÈRIT

«Per tant, cal preguntar-se: la praxi política actual afavoreix
la cultura de valors? Tinc els meus dubtes. Determinats models
socials d'èxit tampoc afavoreixen. És cert que en la nostra
societat els que tenen més mèrit ocupen més llocs de responsabilitat, però en política no sempre és així i això es veu més.
Vivim en un nivell d'acceleració en què la reflexió interior és
difícil de trobar».

“L’acceleració amb què vivim
no afavoreix espais per a la
introspecció. Això afecta
polítics, opinadors i periodistes”
OPTIMISME?

«És possible una aliança entre política i valors. De totes les
activitats de la nostra societat, només la política continua residenciant l'esperança per una governabilitat justa i duradora.
La política, per ser líder en el món actual, haurà de ser una
altra política. La recuperació dels valors i la seva regeneració
és imprescindible. La política ens commou».
OPTIMISME SOCIAL

«Em commou també veure la gran existència de xarxes
associatives i col·laboratives que es mouen en l'àmbit de la
política. A més, la societat està fent en el seu dia a dia la praxis de valors. La capacitat mobilitzadora del discurs, en format positiu, són actius que encara existeixen. La nostra
democràcia no pot seguir així, però hi ha les bases,
la bastida, per construir una política i una aliança
favorable entre valors i política».

Antoni Gutiérrez-Rubí és assessor en comunicació i consultor polític
a l'empresa Ideograma i treballa per a empreses, administracions
públiques, polítics i partits, campanyes electorals així com
fundacions, associacions sense ànim de lucre, universitats, entitats i
institucions. Promou comunitats virtuals i processos de participació
democràtica, és el coordinador de la iniciativa eDemocracia, un
espai virtual de referència política i mediàtica sobre la democràcia
digital. Com a assessor de comunicació política, escriu articles a El
Periódico, El País, Público, Cinco Días i Expansión.

+ valors
«Que en un acte sobre
política i valors es parli de
Foix, Havel, Maquiavel, Rigol,
Macià, Obama, de crisi de
valors, d’esperança i
desafecció... crea atenció i
interès.» Neus Pinart, ASSISTENT

«Ha estat una conferència que
hauria de ser visionada per
tots els alumnes a qui la
política importa un rave i
d’obligada ‘lectura’ dels que
exerceixen en la política local»
Pere Pascual, ASSISTENT

Recupera la taula
rodona sencera a
www.vimeo.com/valors
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