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Durant el calorós estiu del 2019, l’Or-
ganització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic (OCDE) va 
publicar un estudi realitzat al col·lectiu 
docent de 48 països. La macroenques-
ta, on van participar més de 7.000 mes-
tres d’Espanya, va concloure que només 
el 16% del professorat català se sent 
valorat per la societat (a la resta d’Es-
panya el percentatge encara és més 
baix). Tal com explica El Punt Avui, l’es-
tudi va partir d’entrevistes a docents 
que posen de manifest les diferències 
entre els diversos sistemes educatius: 
a Finlàndia, per posar un exemple, un 
58% del professorat reconeix sentir-se 
ben valorat per la societat.  

“Una imatge val més que mil parau-
les”, em van dir una vegada a inicis de 
curs, quan preparàvem la presentació de 
benvinguda a les famílies. Una compa-
nya m’ensenyava una imatge que havia 
trobat navegant per incloure al final de 
la seva presentació. La composició es 
dividia en dues finestres: a la primera 
(sota l’any: 1969) apareixia una famí-
lia disgustada amb el seu fill mentre li 
preguntaven: “Quines notes són aques-
tes?”; a la segona (sota l’any: 2009) 
apareixia una família enrabiada amb 
la professora mentre li qüestionaven: 
“Quines notes són aquestes?” Però la 
manca de suport al professorat per part 
d’algunes famílies explica només part 
d’aquest malestar. La fatiga (resultat de 
sentir-se poc valorades) que arrossega 
part del col·lectiu de professores respon 
també a la cantarella de sempre: teniu 
masses vacances o un horari immillo-
rable. Certament i per no fer bandera 
d’aquest cos (ni de cap altre), tenim 
moltes vacances i un horari que ens per-
met gaudir de la conciliació familiar. 
Però que ningú s’enganyi: cap professo-
ra que vulgui complir amb la seva tasca 
docent deixa l’ordinador de treball al 
centre quan acaba la jornada lectiva o 
marxa de vacances.

Com en tots els estudis, però, sempre 
hi ha excepcions. I el correu d’una mare 
ha estat l’excepció d’aquest curs. Fa un 
parell de setmanes vam tornar de colò-
nies amb l’alumnat (tres dies a la Vall 
de Núria). A l’arribada, una mare em va 
escriure per dir-nos: “Em trec el barret 
davant de les professores que pugen 
a un autocar amb més de 60 alumnes, 
se’ls emporten a la muntanya tres dies 
i els tornen a casa sans i estalvis mentre 
ells parlen meravelles de les professo-
res. Jo les anomeno superheroïnes.” Per 
fi, un bri d’aire fresc.

1 Modifiquen el 
traçat del camí del 
riu entre La Garriga 
i Figaró

2 Desmantellada 
una plantació de 
marihuana en un nau 
del polígon Palou 
Nord,  Granollers

3 Sense hort d’un 
dia per l’altre a  
Granollers

4 La carretera BV-
1435, entre Santa 
Eulàlia i Bigues, 
tallada tot l’estiu al 
pont de Ca l’Unyó 

5 Una morta i tres 
ferits per la topada 
d’un turisme i un 
autocar a l’AP-7 a 
Sant Celoni
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Mentre escolto en Georges Moustaki cantant “Ma liberté 
/ longtemps je t’ai gardée / comme une perle rare”, penso 
que l’ésser humà d’avui està alienat, entès el mot en el 
sentit com ho fa el marxisme, quan explica que és una 
situació en la qual l’home ja no pot ser pròpiament humà 
perquè li han robat allò que és consubstancial al mateix 
ésser humà: la llibertat, aquella llibertat tan preuada per 
en Moustaki.

Malauradament, l’home, tot i que viu la seva vida cre-
ient-se lliure, en realitat és esclau, no sols de la naturale-
sa, sinó del pensament. És la paradoxa de la llibertat ver-
sus l’alienació i, encara que sembli incompatible, ho viu 
alhora, en allò que en Miquel Seguró en diu alienació i 
llibertat en temps convulsos. Quina gran contradicció!

Però l’alienació no és casual. És l’instrument que té el 
poder per aconseguir que qui és a baix, subjectant la pirà-
mide, oblidi o ignori que la seva situació és injusta. I ho 
fa envaint-lo el sentiment que, per una part, tot podria 
ser pitjor i, per l’altra, fixant-li la convicció que el que li 
succeeix és inevitable i no té res a veure amb la gestió de 
les elits dominants. Al capdavall, el relat que es construeix 
per a consum general dels ciutadans sempre deixa en bon 
lloc el de dalt i sempre obliga a fer sacrificis, cada cop més 
grans, a qui és a baix.

En aquesta contemporaneïtat que ens ha tocat viure i en 
la qual s’utilitza la paraula democràcia com a paradigma 
màxim de qualsevol govern, la llibertat hauria de ser res-
pectada per sobre de tot, però, lamentablement, no és pas 
el cas. Sota les estovalles de la llibertat, s’amaga l’esclavi-
tud de l’ésser humà. 

Curiosament al rerefons d’aquesta situació hi ha l’au-
tèntica sageta que fa servir el poder, que no és altra que 
la informació que consumim. Confiem en els periodistes i 
en els mitjans de comunicació perquè teòricament són els 
qui s’ocupen de fer la feina de buscar la veritat. Els ciuta-
dans en general no només no tenim temps ni possibilitats 
d’explorar-ho tot per trobar-la, sinó que, fins i tot, volem 
creure en la llibertat d’informació. No obstant això, si 

observem els interessos que controlen la informació que 
consumim, ràpidament copsarem que el principal són els 
diners –en qualsevol de les seves formes– i qui els té és 
qui determina què surt a la llum i com surt. Per tant, la 
llibertat d’informació difícilment pot existir, per més que 
estigui recollida a l’article 19 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, que, malgrat tot l’embalum que se 
li vol donar, només és simple paper mullat per a aquells 

a qui em refereixo. La resta, allò que no interessa que se 
sàpiga, s’amaga sota les estovalles i l’únic que triomfa és 
la desinformació, les faules i les fake news interessades. 
I també, naturalment, els suposats tribunals de la veritat 
que verifiquen i ens diuen què és cert i què és fals i que 
són qui, en nom de la llibertat, es converteixen de facto 
en directors del pensament en aquesta era de la postve-
ritat en la qual és tan complicat saber què és cert i què no 
ho és. 

Noam Chomsky, en el seu assaig Els guardians de la lli-
bertat, explica quin és el model de propaganda –encara  
que en diguin informació– que assegura la consolidació 
de l’ordre social, polític i econòmic, del qual depèn la per-
vivència de l’elit que controla el món, i cita cinc filtres 
que són clau per determinar quina informació ens arriba 
i com.

Aquests són els diners, la publicitat, les fonts de les 
quals els mitjans poden i han d’aconseguir la informació, 
el flak i l’anticomunisme.

Les tres primeres són ben clares i, per tant, no merei-
xen cap comentari. La cinquena –l’anticomunisme– era 
vàlid quan es va escriure el llibre, però ha deixat de tenir 
vigència a partir de l’acabament de la guerra freda. Pel 
que fa al quart filtre, el poc conegut flak, són les reaccions 
negatives als mitjans que poden generar-se des de dife-
rents sectors de la societat a través de crides, demandes, 
cartes, peticions, etcètera. Bàsicament, és una manera de 
castigar els mitjans desobedients –si és que hi ha espai 
per a algun–. Com més poderós s’és, més flak es pot gene-
rar i, per tant, més control es pot exercir sobre els mit-
jans de comunicació. Consegüentment, aquest fet actua 
com a filtre perquè siguin els mateixos mitjans els qui, per 
evitar-se problemes –i llevat de molt honroses i lloables 
excepcions– tendeixin a autocensurar-se i a eliminar de 
les notícies possibles elements que podrien conduir-los a 
un flak amb el qual els fos difícil de bregar.

“És l’opinió d’en Chomsky”, direu. Però fa molt que la 
va formular i els fets, lluny de refutar-la, l’han anat con-
firmant. I no sembla pas que hi hagi cap alternativa.

Tanmateix, i si…?
I si en nom de la llibertat i de la veritat ens dediquéssim 

a fer treball de camp, a documentar-nos en primera perso-
na, a parlar directament amb qui contribueix a fer que les 
coses siguin així, o amb qui intenta canviar-les? I si refle-
xionéssim sobre el que llegim i sobre el que ens diuen? I si 
analitzéssim qui ho produeix i qui ho cerca? 

En definitiva, si exercíssim la nostra humanitat i la nos-
tra capacitat analítica –la nostra llibertat–, i ho féssim en 
la seva plenitud, aleshores potser veuríem les coses d’una 
altra manera i no ens deixaríem alienar. No sembla pas 
que hagi de ser gaire difícil. Només cal que ens atrevim a 
sortir de la nostra zona de confort i a pensar per nosaltres 
mateixos.  

L’alienació és l’instrument que 
té el poder per aconseguir que 

qui està a baix, subjectant la 
piràmide, oblidi o ignori que la 
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