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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

La ultradreta, contra les dones
desacomplexadament
l desacomplexament de Cs que facin canvis en la lluita contra confondre l’opinió pública. Les lleis
la ultradreta és preocu- la violència masclista si volen obtenir d’igualtat i contra la violència de gènepant. No per conegut dei- el seu suport per governar a Andalu- re resulten del tot imprescindibles per
xa de ser alarmant. sia. Vox no enganya. El seu univers capgirar una realitat duríssima i duL’exemple del president mental és preconstitucional en tots rant massa temps amagada. Encara
nord-americà Donald Trump co- els sentits, per no dir directament ul- avui a moltes víctimes els costa posar
mença a fer forat. El triplet ideolò- tramuntà. Viu en un altre món, un denúncies i separar-se dels agressors.
gic format per nacionalisme, mas- món de prejudicis que busca culpa- Una legislació clara i contundent hi
clisme i racisme s’escampa com una bles arreu per sublimar les pròpies in- pot ajudar. Però també cal un canvi de
taca d’oli. L’onada reaccionària ame- satisfaccions econòmiques, nacionals mentalitat general exactament en la
naça amb revertir consensos bàsics i de gènere: són culpables els immi- direcció contrària del que diuen i proforjats durant dècades, començant grants, són culpables els catalans i clamen desacomplexadament Vox,
Bolsonaro o Trump. La seva
per la lluita contra el canvi
absoluta manca de sensibiliclimàtic, seguint pel respecExigint canvis en la lluita contra la
tat i respecte per la llibertat i
te a totes les persones (vinels drets de les dones és insulguin d’on vinguin, sigui quin
violència masclista, Vox mostra
tant. Cal parar els peus a
sigui el seu color de pell i
sense embuts la seva autèntica cara aquest tipus de discurs que juparlin com parlin) i acabant
ga a un populisme masclista
per la recerca de la igualtat
entre homes i dones. En concret, en són culpables les dones. Culpables de impropi del segle XXI.
Ciutadans i el PP tenen un probleaquest últim punt, malgrat que que- què? Doncs de trencar un suposat orda molt per fer, també hi ha molt a dre social primigeni i immutable. Un ma si pretenen contemporitzar amb
perdre si es produeix una involució. ordre que en el cas de la violència les idees de Vox, que cada dia els posa a prova. Albert Rivera ha sortit ara
En aquest àmbit aquest 2019 ha masclista és un autèntic desordre.
Les agressions masclistes són una ràpidament a desmarcar-se de l’exicomençat desastrosament. Si el primer dia de l’any el nou president bra- plaga social que hauria d’avergonyir gència masclista. El PP ha trigat més.
siler, el militar a la reserva Jair Bolso- qualsevol ésser humà, sigui home o do- Però tots dos fa mesos que han ennaro, assegurava que combatria la na. Les víctimes de la violència de gè- trat en el joc pervers d’una ultradre“ideologia de gènere” després de po- nere són gairebé exclusivament les do- ta que excita els baixos instints, ara
sar “el Brasil i Déu per sobre de tot”, nes. Són elles les que necessiten pro- els prejudicis més tronats contra les
el segon dia d’aquest 2019 ha estat tecció i ajuts. Voler aigualir aquesta re- dones i contra el feminisme. Ja n’hi
marcat per l’exigència de Vox al PP i alitat és un barroer intent de ha prou.
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I TAMBÉ A L’ARA.CAT

Xi Jinping
El president xinès va mostrar
la seva cara més dura i va amenaçar Taiwan de fer servir la força si
manté el seu objectiu de conservar
l’autogovern. Xi va insistir que
l’únic objectiu de les converses entre els dos governs és la reunificació
i que per aconseguir-la no descarta
l’ús de la força si insisteixen en la voluntat d’independència. P. 10-11

Anna Rosling
La fundadora de Gapminder és
coautora, amb el seu sogre i el
seu marit, de l’assaig Factfulness, un
llibre que ha resultat molt mediàtic
perquè vol demostrar amb dades que
el món no està tan malament com la
majoria de la gent tendim a pensar.
Al llibre d’aquests tres autors suecs
es demostra amb to divulgador no
tan sols que hem avançat sinó que es
pot millorar més. P. 29

NO T’HO POTS PERDRE

01
La primera pluja d’estels de l’any, la
dels Quadràntids, tindrà el seu punt
màxim aquesta nit. Us ho explica el
meteoròleg de l’ARA, Miquel Bernis
02
Repasseu totes les portades dels
diaris generalistes catalans i
espanyols i de la premsa esportiva
03
Si us les heu perdut, repasseu
les millors vinyetes del 2018
de Miquel Ferreres i Jordi Duró

Paco Roca
El rei Baltasar, sense pintar
al 75% de capitals comarcals

Les vendes de cotxes cauen
per primer cop des del 2012

La campanya perquè es triïn persones
negres per fer de rei Baltasar ha tingut
efecte. En les cavalcades d’aquest dissabte, en 3 de cada 4 capitals de comarca hi haurà un Baltasar de veritat. P. 17

Tot i que la indústria de l’automòbil ha
recuperat el pols a Espanya, a Catalunya
les vendes han caigut, malgrat que continua sent el segon mercat de l’Estat, només superat per Madrid. P. 20-21

El dibuixant valencià, que va
ser Premio Nacional amb Arrugues, va iniciar el 2010 una sèrie
d’historietes periòdiques en què
s’autoparodiava a si mateix vestit
sempre amb pijama. Va tenir èxit i
ara arriba a les pantalles dels cinemes Memòries d’un home en pijama,
la versió animada que en fa Carlos
Fernández de Vigo. P. 32
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l’entrevista
entrevista

ANNA

ROSLING

Coautora del llibre ‘Factfulness’ i fundadora de Gapminder

“Pensem que
el món és més
perillós del que
és, i que tot
va malament”

SÒNIA
TRUJILLO

Com respondríeu a aquesta pregunta?: ¿en els últims 20 anys, la proporció de població mundial que viu
en condicions de pobresa extrema
s’ha quasi duplicat, s’ha mantingut
més o menys estable o s’ha quasi
reduït a la meitat? Si creieu que s’ha
quasi duplicat esteu equivocats, però no és culpa vostra. En té la culpa
la manera sobredramàtica que tenim de veure el món. Si us heu decantat per la segona opció –l’extrema pobresa s’ha mantingut estable–
tampoc l’heu encertat, però no sou
els únics: només un 7% dels enquestats responen de manera correcta.
L’opció correcta és la més optimista: la pobresa extrema en efecte s’ha
reduït a la meitat en dues dècades.
Per què en general desconeixem
les dades?
Honestament, no n’hem investigat
les raons. Però sí que tenim una teoria sobre aquesta qüestió. Quan veus
una pregunta de la qual no coneixes la
resposta, comences a pensar-hi tractant d’endevinar per on va la cosa, i és
en aquest procés en què intervé la teva visió sobredramàtica del món. Per
aquesta raó gairebé sempre es tria la
pitjor de les opcions.

“Ser negatiu
sembla que
és més ‘cool’
que ser
positiu.
Si ets
optimista, et
titllen
d’innocent”
“Quan la
gent no
coneix bé
els fets, les
dades,
decideix
segons
la seva
ideologia”

Anna Rosling va ajudar el seu difunt pare a completar l’assaig
Factfulness. JAVIER BARBANCHO

Llibre Hans Rosling (Suècia 1948-2017), el seu fill
Ola Rosling i la seva jove, Anna Rosling, van escriure
l’assaig ‘Factfulness’ (La Campana en català i Deusto en castellà) per demostrar amb dades que el món no
està tan malament com la majoria tendim a pensar

I d’on ve aquesta visió negativa?
[Riu.] De consumir notícies, que quasi sempre parlen de coses dolentes.
És així com entren molts inputs negatius a les nostres ments i després el
que fem és recordar-los.
La visió negativa ve, doncs, de les
notícies.
Bé, no del tot. Així és com funciona el nostre cervell. Per descomptat això es multiplica quan veiem
les notícies.
Hi ha un interès ocult?
No ho sé. Només se m’acut que tingui a veure amb la identitat de cadascú. Sembla que és més cool ser
negatiu que positiu. La gent que vol
semblar intel·ligent de cara a la resta acostuma a ser crítica o negativa,
ser més positiu està considerat una
cosa d’innocents.
¿En un futur, si seguim així, quines
seran les conseqüències?
Ja les estem veient. En primer lloc,
quan la gent no coneix els fets, les
dades, comença per decidir segons
la seva ideologia i després busca fets
que ho confirmin. Hi ha un altre
problema important: en general
pensem que el món és més perillós
del que realment és i que tot va malament. I això pot derivar en el fet
que la gent tiri la tovallola i cregui
que no hi ha res a fer per millorar. I
que diguin: “Vaig a veure Netflix
mentre el món s’enfonsa”.
¿Això podria tenir relació amb el
creixement de la ultradreta?
Sí, podria. Perquè quan veiem el món
d’aquesta manera sobredramàtica hi
ha el risc que acabem en un estat

d’ànim de lluita, per exemple, contra
persones d’altres països perquè ens
fan por i ens espanten.
Com es pot aturar aquest pensament negatiu?
Un punt de partida és veure que les
coses realment han millorat. Això
no significa que el món sigui bo, però cal veure què ha passat en els últims 200 anys i tenir present que
s’ha avançat molt en moltes àrees.
No tothom llegirà aquest llibre.
¿L’escola hauria de participar en
aquest procés de canvi?
Sí. Quan vam escriure Factfulness,
teníem l’objectiu de fer una mena
de manual molt pràctic. Per això
vam treure totes les paraules acadèmiques i les que vam mantenir
les vam definir perquè fossin fàcils
de comprendre. Però és un procés
lent i crec que ha d’entrar a les escoles. Entre altres coses, per canviar la manera com ensenyem als
nois i noies les ciències socials.
No es tracta de ser positiu, sinó de
ser possibilista...
Si ets una persona optimista diràs
que en el futur tot anirà bé. Si, en
canvi, ets pessimista pensaràs que
tot sortirà malament. Un possibilista diria: “Bé, ho hem aconseguit anteriorment” i, per tant, “podem
aconseguir-ho en un futur”, però no
de manera automàtica perquè sap
que cal treballar. A més, és conscient que no necessàriament les coses
sortiran bé.
Quins són els requisits per ser
factfulness?
Es tracta de basar les teves opinions
en fets. Però també cal ser humil i
curiós: és important tenir curiositat
i exercir una mica l’autocrítica. Sobretot, s’ha de ser conscient que tenim la tendència a malinterpretar,
fins i tot, quan tenim la informació
correcta.
Tothom ho pot ser?
Sí. Però la veritat és que és més fàcil per als nens. En el cas dels adults
costa més. La raó és perquè hem invertit molt temps en la nostra educació i n’estem orgullosos. I per això defensarem a ultrança el coneixement adquirit, cosa que fa més
difícil corregir-nos.
Bill Gates regala el vostre llibre.
Per què?
No he parlat amb ell, però crec que
sé per què ho fa. Bill Gates està intentant canviar el món i s’ha trobat
amb el mateix problema que nosaltres: és difícil que la gent entengui
la situació en què està. L’altra raó és
que té dos llibres preferits: el nostre i el de Steven Pinker. Però
aquest últim és massa dens per regalar-lo als alumnes. En canvi, el
nostre està pensat per a un tipus de
públic molt més impacient, com ara
la gent jove.e

