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Ensenyar a conviure

1. Per què hem d'ensenyar a conviure? 

L'ésser humà és “animal racional”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la socialització 
li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut observar que s'escriu 
força, i sobretot es parla, d'aprendre a conviure, però creiem que és prioritari abans l'ensenyar 
a conviure.

De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; són els 
que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius. 

Un altre tipus de manera de viure que veiem és l'individualista, el que es fica en si mateix, no rep 
informació de l'exterior i no s'enriqueix dels estímuls dels demés.

Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, els que no 
assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d'agressivitat.

Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, experiències i 
vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica classificació no està 
tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d'aquestes maneres de viure; fins i 
tot pot passar d'una a una altra. I per fer-ho millor és necessari ensenyar a conviure. Especialment 
s'ha d'ensenyar en l'etapa infantil i primària

2. Primer són les persones

L'educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar acomodar 
a la persona dins d'una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui d'ells i sigui també 
font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca complicada, és evident. Malgrat 
els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la conflictivitat tant a gran escala com 
a petita.

Des d'ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que disminueixi 
significativament la seva intensitat amb l'ajut de l'educació. Partim de la base de que... [llegir més]

Josep Cartañà Pons, Departament de Didàctiques Específiques

MONOGRÀFIC:

Conviure, un 
repte dels 
nostres dies




FEP.net


Document
adjunt
a la revista


FEP.net 6 • novembre 2009
Conviure, un repte dels nostres dies


revista digital de la facultat d’educació i psicologia







ENSENYAR A CONVIURE 
Josep Cartañà Pons 
Departament de Didàctiques Específiques 
Universitat de Girona 
 
 
1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
 
          
21. BIBLIOGRAFIA  
 
Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 
 
Aguiló, A. (1995). La Tolerancia. Madrid: Ed. Palabra. 
 
Cury, A.(2007). Padres brillantes, maestros fascinantes. Barcelona: Zenith. 
www.escoladeinteligencia.com.br 


 







Ruiz Paz, M. (2000). Los límites de la educación. Madrid: Grupo Unisón ediciones. 
www.docencia.com 


 
Polo, L. (2006). Ayudar a crecer. Pamplona: EUNSA. 


 
Isaacs, D. (1977). La educación de las virtudes humanas. Pamplona: EUNSA. 


 
Bernal, A. (1998). Educación del caràcter: Propuestas educativas de Aristóteles y 


Rousseau. Pamplona: EUNSA  www.enough.org/justharmlessfun.pdf 
 


Cartañà, J. (2006). Algunes reflexions al voltant del procés transcendent de l’educació. 
Revista digital de la Fep, nº 3. www.udg.edu/fep 


 
Valls, J. (1991). El desarrollo total del niño. Madrid: Colección Hacer Familia.  





iddic
Nota adhesiva
MigrationNone definida por iddic




FEP.net


Document
adjunt
a la revista


FEP.net 6 • novembre 2009
Conviure, un repte dels nostres dies


revista digital de la facultat d’educació i psicologia







ENSENYAR A CONVIURE 
Josep Cartañà Pons 
Departament de Didàctiques Específiques 
Universitat de Girona 
 
 
1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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ENSENYAR A CONVIURE 
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1. Per què hem d’ensenyar a conviure?  
 
L’ésser humà és “animal racional ”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la 
socialització li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut 
observar que s’escriu força, i sobretot es parla, d’aprendre a conviure, però creiem que és 
prioritari abans l’ensenyar a conviure. 
       De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; 
són els que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.  
       Un altre tipus de manera de viure que veiem és l’individualista, el que es fica en si 
mateix, no rep informació de l’exterior i no s’enriqueix dels estímuls dels demés. 
       Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, 
els que no assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d’agressivitat. 
        Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, 
experiències i vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica 
classificació no està tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d’aquestes 
maneres de viure; fins i tot pot passar d’una a una altra. I per fer-ho millor és necessari 
ensenyar a conviure. Especialment s’ha d’ensenyar en l’etapa infantil i primària 
 
 
2. Primer són les persones 
 
L’educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar 
acomodar a la persona dins d’una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui 
d’ells i sigui també font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca 
complicada, és evident. Malgrat els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la 
conflictivitat tant a gran escala com a petita. 
        Des d’ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que 
disminueixi significativament la seva intensitat amb l’ajut de l’educació. Partim de la base 
de que no es tracta de satanitzar els mals a la societat, ja que això suposaria una postura 
còmoda que no explica res, entre altres coses perquè la societat en si mateixa no és 
conflictiva com ho poden ser els que la formen: les persones. Una societat pacífica, en 
calma, està formada per ciutadans pacífics i calmats, que no vol dit esclaus, sotmesos o 
conformistes, sinó plenament lliures. Una societat tiranitzada, encara que estigui en calma 
( “pau de morts ”) és una bomba de rellotgeria.  
      Però la llibertat té per subjecte a la persona no a un individu d’una col·lectivitat. Dit 
d’una altra manera, els ciutadans, abans de ser-ho, són persones i aquesta és una diferència 
essencial. Sovint sembla que estem més preocupats pel ciudatà perquè es comporti com cal i 
ens oblidem de la persona que té més connotacions que pel fet de ser ciudatà. Ser persona 
és més decisiu que ser ciudatà. 
 
 
3. Societat i Estat 
  
Les anteriors afirmacions ens menen a diferenciar Societat i Estat. L’Estat és la societat 
organitzada, que exerceix l’autoritat i desplega el poder. Però els interessos de la societat 
tenen més abast; mentre la unitat de la societat és una persona humana, la unitat de l’Estat és 
un ciudatà. Són dos ordres diferents. Si bé un home (o una dona) és un ciudatà, és més que 
això. No és un ciudatà, per exemple, qui escriu, estima, engendra fills, pinta, ..., sinó un 
home (o una dona). No és un ciudatà qui engendra agressivitat, violència, roba, enganya, .... 
sinó una persona.  De cara l’educació ha de quedar molt clar aquesta diferència, perquè 
l’educació no es refereix al ciudatà sinó a la persona humana. Dins la societat l’home actua 
segons la seva elecció. A l’Estat el ciudatà actua segons el que se li diu. El fet social i 
l’ordre polític són qüestions diferents encara que puguin estar relacionades. En síntesi: cal 
conèixer les característiques de la persona per a poder-la educar, formar. L’Educació com a 
ciudatà vindrà donat. 







 
 
4. Hipertròfia del jo: individualisme 
   
Les tempestes socials i polítiques que caracteritzen les darreres dècades són probablement 
una de les causes de l’emancipació de la persona. A l’apostar per una ideologia política ha 
fet que bàsicament cada persona fos un propietari de sí mateix, un individu sobirà que 
pràcticament només està d’acord amb ell mateix i, per tant, no està subordinat a ningú. La 
llibertat deixa de ser un compromís amb el poder sinó un compromís amb si mateix. No 
obstant, la persona és una realitat oberta on el seu centre està situat fora de sí mateixa. En 
altres paraules, una persona està més centrada i més madura quant més posa el centre de la 
seva vida en els altres.  
      Quan una persona posa el centre en sí mateixa, es problematitza. La cultura del 
narcisisme ha contribuït a inflar el jo. Però la hipertròfia del jo comporta sovint la 
disminució del tu. I la relació entre un jo agegantat i un tu hipotrofiat gairebé mai és 
satisfactòria. Una relació així no genera teixit social, més aviat el dissol i, per aquesta raó, 
produeix aïllament. En canvi, les relacions harmòniques entre el jo i el tu afavoreixen la 
salut d’ambdós i vitalitza el teixit social. D’aquesta vitalitat en surt el nosaltres, que és on 
realment la persona es realitza. 
 
 
5. Els conflictes 
 
 Aquest creixement del jo porta habitualment conseqüències, com per exemple l’aïllament 
social, buit existencial, violència, desequilibri i la fugida d’un mateix mitjançant les 
addiccions de la moda: alcohol, sexe, narcòtics, ansiolítics, videojocs, ordinadors, etc. Ara bé, 
això és una actitud absurda, ja que ningú pot fugir de si mateix des d’ell mateix. Aquí rau la 
immaduresa de moltes persones en l’actualitat. És el que succeeix quan hom corre sense 
saber a on va o es viu des d’una màscara que no s’és. 
     La conflictivitat en la convivència s’explica en bona part per haver descentrat la vida, 
buscant-se més a si mateix que pensar en els altres. Els conflictes poden ser a gran escala, 
entre països, o en petites cèl·lules, com ara la violència domèstica, el bullying. En qualsevol 
cas gairebé sempre hi ha un problema de formació de la persona, de formació humana. 
 
 
6. La naturalesa humana: què aporta i què necessita 
 
La història del comportament de la naturalesa humana ens informa que valors com ara: 
generositat, optimisme, fermesa, amistat, laboriositat, sinceritat, fortalesa, patriotisme, lleialtat, 
etc. no solen ser innats sinó que s’han de formar, i si no es fa o es fa malament difícilment 
hom es podrà acomodar en una societat en la qual impera el diner, el sexe i el materialisme 
en general. Tindrà dues opcions: lluitar per no ser un element com els d’aquesta societat i 
procurar millorar-la o sotmetre’s al remordiment de la seva consciència mentre aquesta 
encara es queixi. Preferim obertament la primera opció, ja que això suposarà l’adquisició 
d’aquests valors, centrar-nos en els demés, en les seves necessitats i l’eliminació, o 
disminució almenys, dels conflictes. 
 
 
7.  El mite: Arreglar el món 
 
Sabeu aquella història? .... Un pare, científic ell, vivia preocupat pels problemes del món, 
disposat a trobar la manera d’arreglar-ho tot.... Passava dies al seu estudi a la recerca de 
respostes als seus dubtes. Un dia el seu fill, de set anys, va envair el seu santuari per ajudar-
lo. El científic, molest per la interrupció, veient que era impossible treure’ls-el, va pensar 
quelcom per a distreure’l; va agafar una revista on hi havia un mapa amb el món, amb unes 
tisores va retallar el mapa en molts trossos i li va donar al nen, amb un rotllo de celo dient-li: 
           - “A veure si pots fer aquest trencaclosques, el món tot a trossos, perquè ho arreglis 
tot sol ”. Va pensar que així estaria més tranquil una bona estona, però al cap de pocs minuts 
el nen tornava dient: 
           - “Pare! Ja ho he fet tot, ho he aconseguit ”. Sorprès, el pare va veure el mapa 
complet .... els trossos en el seus deguts llocs. 







          - “Fillet, tu no sabies com era el món, com ho has aconseguit? ” 
          - “Pare, vaig veure que darrera el món hi havia la figura d’un home. Així que he 
donat la volta als trossos i he arreglat l’home que sí sabia com era. Després he donat la volta 
a la fulla i he vist que havia arreglat el món” . 
 
    
8. Recompondre a la persona 
 
Per arreglar el món, hem de recompondre les persones, doncs el conjunt serà la suma del 
que siguem cadascun. Per això, és urgent saber qui som, entrar en el nostre interior i 
conèixer la nostra veritat i el nostre bé, ja que la veritat i el bé són els qui constitueixen el 
cor de tota cultura, i això no és qüestió d’acords, com quan a Àustria varen votar per 
majoria a favor de Hitler; encara que ho fessin molts, no era veritat ni bo. Actualment són 
moltes decisions que procedeixen del Cèsar que tampoc són bones ni veritats. L’home 
llavors està sotmès al joc de les majories, que pot anar contra la mateixa persona quan hom 
no respecta la seva dignitat. 
       “La moral –deia Ratzinger- es basa més aviat en l’ordre intern de la pròpia realitat: la 
creació duu en si la moral. Estem començant novament a veure això en els urgents 
problemes ecològics. Tornem a adonar-nos que no hem fet tot el que podem fer. Constatem 
que hem de respectar la dignitat de les criatures ”....L’ésser humà “duu en si una dignitat i 
un mandat interior que romanen a través de tots els canvis històrics. L’home és sempre 
home. La seva dignitat essencial és sempre la mateixa. Per això existeixen conductes que 
mai podran arribar a ser bones, sinó que sempre seran incompatibles amb el respecte a 
l’home i a la dignitat que ve de Déu i que ell duu en si ”   
        I això no es pot fer des de fora; l’home –que és un ser pensant- només pot conèixer la 
veritat per si mateix, perquè si un no entén la veritat ningú la podrà entendre per ell. 
Recomponent-se l’home, millorarà el món: els problemes econòmics i polítics seguiran 
essent insolubles si no s’encara aquesta realitat central; el bé i la veritat estan units, tant a 
nivell personal com social, i tot això va unit a la recerca de la Veritat i el Bé, la recerca de 
Déu. El que necessita el món per a funcionar és gent bona, que ens faci veure amb la seva 
vida que és possible viure d’amor, i que és possible un món millor. 
 
 
 9. Educació del caràcter.  
 
Destacarem alguns aspectes que es consideren de més actualitat si bé sempre han estat 
presents en la història de les civilitzacions; ho relacionarem amb aquestes virtuts que hom ha 
de tenir quan ha assumit en la seva vida els valors corresponents, donant alhora algunes 
pautes, en la mesura del que sigui possible, per assolir-los 
      Si en primer lloc cal educar a la persona, s’ha de fer com cal, és a dir, creant uns hàbits 
en l’infant que en arribar l’ús de raó esdevindran virtuts. Deia Aristòtil: “Adquirir des de 
joves determinats hàbits no té poca importància: té una importància absoluta ”.  
      No sabem per quins motius hi ha una tendència a substituir el terme “virtut ” pel de 
“valor ”en qualsevol context. Potser que hagi cert temor en afirmar que el què es necessita 
són virtuts. Els valors no són significatius en el procés educatiu perquè són extrínsecs a la 
persona; quan aquests valors s’incorporen al caràcter –d’aquí la importància de l’educació 
del caràcter- esdevenen virtuts; i aquest concepte és fonamental per una sana i pacífica 
convivència. Com també ho és el concepte de voluntat. Aquest terme llueix per la seva 
absència en els projectes educatius actuals, suposem perquè determinats sectors el poden 
vincular, erròniament, amb connotacions nazis. Això és greu. 
 
 
10. Causa del conflicte 
 
Sense forjar la voluntat i, per tant, sense adquirir les virtuts, s’ageganten els conflictes 
escolars i familiars, la violència domèstica, violència entre nacions, etc. Almenys que podríen 
fer els més poderosos és provar de portar-ho a la pràctica i analitzar els resultats a llarg 
termini; potser fins i tot trobaríem millores a curt plaç. El què és clar és que si no salven 
l’home, la conflictivitat es multiplicarà. Grans problemes mundials no són pas deguts només 
a l’economia sinó també, i bàsicament, a la cultura imperant –diríem més pròpiament, 
potser, incultura-. Pensar que podem ser amics o viure pacíficament amb altres civilitzacions 







basant-nos amb bones intencions o per iniciatives esplèndides dels governs de torn és 
senzillament fer volar coloms. Conflictes que creiem que són deguts a qüestions religioses, 
no és així. La pau no depèn de si s’és jueu, musulmà, budista, cristià, etc. Senzillament, no. 
No vol dir que aquestes qüestions no puguin ser “ocasió de ” o “motiu de ”, però no 
“ causa de ”. 
 
 
11. Insubstituïble esforç individual 
 
El conflicte ve, sobretot, d’un greu dèficit de formació humana. Per posar un exemple, no 
es podrà ser un bon jueu, un bon musulmà o un bon cristià si no s’és generós, servicial, 
sincer, comprensiu, tolerant amb les persones encara que no es comparteixen les mateixes 
idees, cordial, pacient, patriota, etc. Hi ha quelcom comú en les persones humanes que se’n 
diu humanitat i aquesta s’educa; no neixen éssers humanament perfectes. 
       Rousseau, que tot educador hauria de conèixer pel seu interès, patina, no obstant, en 
afirmar que tothom és bo per naturalesa i que la societat el perverteix. I és que tothom neix 
amb unes tendències que haurà de corregir en el procés educatiu. Precisament en la lluita 
sostinguda per a corregir-se hom es carrega de mèrit, aquest augmenta l’autoestima i es 
forma una espiral de millora, amb la corresponent alegria, que tendeix a l’infinit. Les virtuts 
humanes es desenvolupen i es forgen en aquest procés. 
 
         
12. Conflictes entre nacions: aclariment dels conceptes patriotisme i nacionalisme 
 
És veritat que en alguns casos no serà suficient evitar o solucionar els problemes personals, 
familiars o de més abast encara que les persones estiguin carregades de virtuts, però és una 
condició necessària; hi ha casos de patologies incontrolables lògicament i, també per 
desgracia, percepcions equivocades del bé objectiu. És veritat que no tothom coincideix en 
el criteri de quin és el bé objectiu, però hi ha també en l’educació una estrella polar que ens 
pot orientar: la llei natural. En el mite: “Arreglar el món ” ja ho hem indicat.         
      Potser cal que aprofundíssim en algunes qualitats humanes que ben viscudes 
significarien un pas endavant en la pau i la convivència. Per exemple, la conflictivitat entre 
nacions. Disminuiria notablement si s’eduqués en una virtut humana que se’n diu 
patriotisme. Aquesta actitud educativa no s’ha tingut gaire en compte ni a l’escola ni a la 
família. El buit de temps perdut en aquest sentit ha anat desvirtuant el patriotisme fins a 
confondre’l amb el concepte de nacionalisme. Fins i tot el concepte “pàtria ” a alguns, per 
deformació, els evoca idees ràncies Per entendre’s, alguns es creuen nacionalistes i en 
realitat són patriotes, altres es creuen patriotes i són nacionalistes i finalment altres no es 
creuen ni una cosa ni l’altra. 
 
      Fem-ne cinc cèntims: l’amor a la pàtria és el més normal, o hauria de ser-ho i es dóna 
amb una persona sensata i corrent; i aquest amor és tan real com habitualment poc 
apassionat. L’amor a la família, a la terra, al país és patriotisme i això és una virtut. Però això 
no té res a veure amb el nacionalisme que és un greu mal. L’amor a un país no implica 
menyspreu a altres països, com l’amor a la mare no implica menyspreu a les altres mares. El 
patriotisme, que s’ha de cultivar, que s’ha de formar com qualsevol altra virtut, com l’afecte 
familiar, és una manifestació de l’amor, mentre que el nacionalisme és una ampliació de 
l’egoisme. El patriota se sent a gust amb estrangers que estimen a la seva pròpia pàtria com 
ell estima a la seva. El nacionalista només té una mena d’amor postís, superficial fins i tot, 
del seu propi país. Si digués la “meva pàtria ”, l’èmfasi recau en el terme “meva ” . La 
unitat de mesura del seu amor és l’odi. I això és un gran mal. I els mals requereixen remei 
proporcionat. I aquest remei no està en deixar d’estimar el seu propi país. L’estimació 
d’una parella pot degenerar en promiscuïtat, però el remei no està en deixar d’estimar a la 
parella. El nacionalisme és una perversió de l’amor, però no es cura deixant-lo de banda, 
sinó rectificant, esforçant-se en millorar-lo, corregint-se.        
 
 
13. Bullying 
 







És un fet. L’anglicanisme bullying ens pot fer pensar que es tracta de quelcom nou, 
d’influència anglosaxona i que només passa en les sèries grolleres de la tele. És un fet que 
passa en els nostres col·legis i s’ha anat agafant consciència poc a poc.  
   ¿Què és el bullying?: “Intimidació i maltractes entre escolars, de forma repetida i 
mantinguda, gairebé sempre lluny de la vista dels adults, amb la intenció d’humiliar i de 
sotmetre abusivament a una víctima indefensa per part d’un pinxo, grup de pinxos o 
covards mitjançant agressions físiques, verbals i/o socials amb resultats de victimització 
psicològica i rebuig grupal ” Per que hi hagi bullying ha d’haver reiteració, o sigui no 
simplement baralles ocasionals. Es tracta d’accions planificades pel mateix agressor o grup 
d’agressors. El que és més greu és que els agressors i les víctimes estan condemnades a 
conviure. No es pot evitar a l’agressor i aquest busca activament a la seva víctima. Aquesta 
situació condueix a que la víctima desenvolupi també respostes agressives i en casos extrems 
el suïcidi; pels mateixos motius, fan que una dona fugi de la seva parella quan la maltracta 
(violència domèstica) o que un treballador plegui del seu treball degut a l’abús a que és 
sotmès pel seu amo (mobbing). 
 
 
14. Efectes del bullying en la convivència 
 
Només cal fer una ullada a la societat per entendre que les relacions de poder que uns 
exerceixen sobre d’altres poden acabar per esfondrar a la víctima fins al punt d’acabar amb 
la seva vida. El més greu i això convé remarcar-ho el màxim possible, és que tant els 
agressors com les víctimes i els espectadors es mentalitzen de que la violència és una manera 
més de relacionar-se amb els demés: els primers veuen normal fer-ho per aconseguir els 
seus objectius; altres veuen normal ser objecte de violència; i uns tercers, espectadors, o bé 
veuen normal aquests tipus de relacions en la societat o bé creuen que s’ha de comptar amb 
això. Si la violència és un greu problema, el fet d’interioritzar-ho per part de la societat 
multiplica per cent la gravetat. Per què? Quines són les conseqüències?  
      Per part de la víctima: Manca de rendiment, ansietat i angoixa, fòbia anar l’escola o 
l’Institut, pot augmentar la tendència a la depressió, en casos extrems idees suïcides i podria 
fins i tot autoinculpar-se del què passa. Per part de l’agressor: comprova que pot aconseguir 
objectius mitjançant la violència, la qual cosa el posa en l’avantsala de la conducta delictiva. 
S’haurà fitat el camí per crear el terrorista sense adonar-nos, degut a una habituació 
agressiva de llarga duració, sense, conscientment o conscient, cap acció educativa que hagi 
corregit a temps a aquesta persona. I el què és més greu, els que no entren en el conflicte 
també reben influències negatives. 
        La major part dels companys d’un adolescent, per posar un exemple, sap el què passa, 
però fa veure que no ho sap. No s’hi fiquen; però, és clar, aquesta postura afecta al 
desenvolupament moral dels joves ja que poden confondre el bé amb el mal, el que és just 
del que és injust, precisament en una etapa fonamental de la seva vida. Fins i tot poden 
arribar a usar expressions com: “el més fort és el que té el poder, per tant el que fa serà més 
just ”; “es fiquen amb ell perquè és un mort de gana ”. La percepció que es té de la víctima 
rep un gir: Si tots es fiquen amb ell, aquest company perd valor. Alhora es reforcen postures 
egoistes: “mentre a mi no em toquin ”        
 
 
15. Conspiració del silenci 
 
      El conflicte que estem comentant n’és només un exemple, molts altres (violència 
domèstica, mobbing, ...) tenen arrels semblants. La víctima del bullying no ho és només en 
l’àmbit escolar. Durant el cap de setmana s’instal·la una mena de por que va creixent a 
mesura que s’acosta el dilluns. A més, pot produir-se en altres llocs, a l’autobús, en les 
zones esportives i altres àmbits on es pugui trobar-se amb els agressors. És freqüent que el 
problema se l’empassi tot sol, ningú fa res, ningú sap res, només els “protagonistes ” del fet. 
Els professors no s’assabenten o consideren que no és el seu treball. Es deixa a les víctimes 
soles, la qual cosa és interpretada pels agressors com una mena d’implícit recolzament. Pot 
existir una conspiració del silenci que afavoreix aquesta situació, que encara es complica 
més si la víctima no té amics. S’ha de trencar aquesta conspiració del silenci. Molts dels 
agredits no s’atreveixen a comentar la qüestió amb els adults perquè aquests es mouen en 
una altra món diferent al seu.  
 







 
16. Com desarrelar el bullying  
         
És clar que això no hauria de passar en ple segle XXI; però insistim, per molts segles que 
passin la naturalesa humana és la mateixa. Però, sí podem disminuir qualsevol dels casos 
concrets de conflictivitat que podem indicar. Per una banda estan les accions terapèutiques, 
de la qual cosa el responsable és el Cèsar; però molt més important són les accions 
preventives; i d’aquestes ja s’ha parlat; no es tracta d’educar al ciudatà només sinó a la 
persona, ensenyant des de molt petits a adquirir els hàbits necessaris perquè entrat l’ús de 
raó pugui l’educand encertar en fer el bé i fer-ho perquè pot i vol. 
      Per desarrelar, per exemple el bullying.  Primer pas: S’ha d’assumir que el bullying 
existeix. Segon pas: Cal una educació en els valors en el projecte del Col·legi o Institut que 
promogui el respecte entre els diferents components de la comunitat escolar, especialment la 
comprensió que vol dir que tothom ha de saber posar-se en lloc de l’altre. Acceptació, que 
vol dir acollir-los tal com són amb les seves virtuts i els seus defectes. Tolerància, que vol 
dir acceptar a totes les persones encara que no es comparteixin les idees. Quart pas: procurar 
que professors i pares (o tutors externs, encarregats de la formació) que treballin 
conjuntament si abans no s’ha fet per l’heterogeneïtat dels alumnes o pel motiu que sigui. 
     Aquesta formació de la persona que s’ha anat descuidant amb les darreres dècades s’ha 
d’impulsar, dedicant-hi temps. I qui ho ha de treballar són els centres educatius 
especialment ja que força famílies, ja sigui per a desarrelades o per a qualsevol altre motiu 
no ho abasten. Si no es dedica temps a observar, estar amb els alumnes, organitzar 
campionats interns esportius, veure’ls actuar, descobrir les tendències de cadascun, etc. –
això seria un camp massa llarg per exposar ara aquí- no anirem pas bé. Un exemple: quan 
surti una notícia de violència de qualsevol mena, aprofitar-ho immediatament per a 
comentar-ho, treure-ho a la llum, per a parlant-ne, a la família si és possible, a l’escola, tots 
els professors d’acord segons el ideari del centre. Parlant-ne en grup, a classe, un a un, etc. 
segons el criteri que convingui en cada circumstància. 
Prevenció. Tenir clar que és més important la persona humana que saber anglès, informàtica 
o biologia. Sense saber això darrer es pot viure més o menys. Sense els valors humans 
convertits en virtuts no serà mai possible. 
 
 
17. Altres fonts de conflictivitat: en el trànsit 
 
Deixant de banda factors d’origen patològic difícilment controlable, creiem que l’educació, 
formació de la persona, és la millor terapèutica, com hem anat insistint al llarg d’aquests 
comentaris. Hem esmentat alguns casos de conflictivitat potser més ressonants, però hi ha 
fonts de conflictivitat que s’infiltren sense adonar-nos d’ells. Són addiccions a les drogues, 
pornografia, Internet, velocitat, etc. que sembla que es castiga en part però no tant pel que 
mira a l’educació sinó per altres motius: econòmics, estadístics, socials, etc. Per exemple, si 
es tracta d’evitar velocistes perillosos que poden originar accidents, cal controlar-los, lo qual 
no vol dir controlar en general al conductor normal. Amb això no volem dir que la velocitat 
sigui l’únic factor que origini conflictes en el trànsit.   
      Posar lleis tots som capaços; ensenyar a l’escola educació viària bastants també ho 
sabem fer, però controlar els infractors, això ja costa més. I no és una qüestió de multes, o 
no només de multes, sinó de correcció “in situ ” i això senzillament no es fa o almenys no 
s’observa. I això és responsabilitat del Cèsar  
 
 
18. Pornografia i Internet    
 
Quant a Internet: és extraordinari que ens puguem escriure, enviar missatges... des de els 
extrems del planeta; però cal educar en l’austeritat als nens des de petits perquè sàpiguen 
usar aquest mitjà, és a dir, com a mitjà, per a facilitar fer els deures, per a comunicar-se amb 
els amics, per aprendre, etc. però encara no s’ha agafat seriosament l’estudi de la influència 
d’aquest mitjà tan important i eficaç per evitar que no sigui perjudicial i, per tant, font de 
conflictes. Hi ha psicòlegs que han afirmat que l’addicció ocasiona alteracions que poden 
esdevenir en problemes de convivència. 







       A banda, deia G.K. Chesterton: “Qualsevol home sà, antic o modern, oriental o 
occidental, sap que hi ha certa fúria en el sexe que no es pot consentir que s’inflami i que 
ha d’estar rodejat per un halo de misteri i estamordiment si volem mantenir-nos sans ”.  
        Parlar avui de pornografia no és una qüestió que només es pot debatre des d’un punt 
de vista ideològic-moral o religiós. No cal insistir –qui no ho vegi és difícil que se’l pugui 
convèncer en aquests breus comentaris- de que és una realitat provada la tendència a induir i 
incitar a la pràctica conductes contra la llibertat sexual, considerades delictives pel Codi 
Penal. I a certes edats s’és especialment vulnerable per acceptar models de sexualitat que 
ofereixen moltes pel·lícules, sèries de televisió i revistes on s’hi troben imatges clarament 
pornogràfiques amb estoigs lluentons. Podríem posar molts exemples de com es 
multipliquen els casos de violació degut a la naturalesa tòxica de la pornografia. Em ve ara a 
la memòria, fa set anys, un informe de la Universitat de Utah, on el doctor Victor Cline 
identificava quatre etapes pels qui consumeixen pornografia:  
       Primer: Addicció. Desig i necessitat de mirar imatges pornogràfiques. Segon: Necessitat 
d’imatges més explícites i fortes per aconseguir el mateix efecte. Tercer: Dessensibilització. 
El material que d’inici era sorprenent i tabú es considera com normal. Quart: Actuar. 
Tendència a imitar els comportaments vistos. 
       Si bé no tots són igualment vulnerables, el doctor Cline conclou que per algunes 
persones, la pornografia “és la droga que inicia el camí cap a l’addició sexual ”. 
       Compte! Un liberalisme mal entès facilita que tots els productes relacionats amb la 
pornografia que rampinyen pel ciberespai fa que es trobin a l’abast de nois i noies. Aquests 
poden quedar “marcats ” per unes imatges o una visió de la sexualitat humana desproveïda 
de les seves característiques més importants com ara són el respecte, el compromís, la 
donació, etc. Ens podríem estendre força sobre aquesta qüestió que aparentment no sembla 
conflictiva en sí mateixa, però sí ho és. 
 
 
19. Les drogues  
 
Finalment, les drogues. Encara que ho hem deixat pel final, no hi ha dubte que és una font 
de conflictes a tots els nivells. Aquí potser ens preocupa més l’aspecte educatiu, que es com 
dir educació preventiva. I és que és clar, si no s’educa en les virtuts, de la qual cosa estem 
insistint amb constància, facilitem el camí, si no necessariament, en bona part. Educar en la 
sobrietat i l’austeritat hauria de ser un el tema central en el projecte educatiu. Una criatura 
amb sobreprotecció, sense cap educació en la sobrietat, amb certa tendència natural a 
“ enganxar-se ”, gairebé li hem senyalat exactament el camí de la droga. I en aquestes 
altures  no cal insistir quines conseqüències comporta la drogoaddicció. 
 
 
20. Alguna conclusió important 
 
Posem punt i final a aquests comentaris sobre conflictivitat i convivència amb la sensació de 
què queden algunes d’aquestes qüestions per aprofundir i potser altres per a comentar. Sí, 
creiem que el missatge més explícit i urgent fora que hem de donar prioritat a formar a la 
persona segons el que és. Formar-lo humanament s’hauria de plantejar i des d’instàncies 
superiors vetllar perquè aspectes de la persona com ara són: l’amistat, generositat, 
esportivitat, austeritat, lleialtat, etc. formen part de tots els projectes educatius on s’imparteixi 
educació: família, escoles, instituts i universitats. Segurament seria necessari insistir en això 
en una altra ocasió. No obstant, en el nº 3 -2006- d’aquesta revista comentàvem aspectes 
íntimament relacionats.      
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