
en vuit converses,
durant les quals es
desgranen molts
dels temes que
Bauman ha tractat
en els seus llibres:
des de l’actual crisi
econòmica fins a
l’estat del benes-
tar, la modernitat,
la biotecnologia, el
fonamentalisme
(religiós i seglar), la
possibilitat d’una
nova era geneto-
cràtica, fins arribar a les reflexi-
ons sobre l’amor i la utopia.

Bauman, com a intel·lectual
brillant, conscienciós i responsa-
ble, no es permet improvisar les
respostes a les llargues i (excessi-
vament?) sofisticades preguntes
de la seva interlocutora, així que
les respon per escrit, agafant la
qüestió que se li planteja més
com un pretext que no com son-
deig exhaustiu. Bauman, davant
de les preguntes de Rovirosa-Ma-
drazo, respon el que li sembla,
cosa en part justificada; potser

perquè en primer
lloc hauria d’argu-
mentar a la contra
de moltes de les
considerac ions
que se li plantegen,
les quals deriven,
d’una manera més
o menys tòpica, de
les diferents ideo-
logies de la post-
modernitat amb
tanta nitidesa que
en molts moments
sembla que Bau-

man està parlant amb un radical
com Slavoj Zizek.

El llibre pot ser llegit com un
aplec d’assaigs breus, o com una
introducció a les obres de més
envergadura del sociòleg. La no-
vetat estricta passa per conside-
rar aquesta obra com la primera
reflexió de Bauman sobre la crisi
econòmica actual, un plegat d’ar-
guments que els seus deixebles i
seguidors esperaven des de feia
estona. El sociòleg ens diu que la
crisi del crèdit es deu a què igual
que el primer capitalisme va em-

pènyer el colonialisme a la recer-
ca de noves terres per explotar, el
capitalisme neoliberal es basa en
la colonització d’un terreny in-
tangible, el de les nostres espe-
rances i més íntims desigs. Així,
aquesta crisi no seria un fracàs
dels bancs, sinó la consumació
de la seva dinàmica, la que pre-
tén fer-nos a tots clients gràcies a
l’endeutament generalitzat propi
ja no d’una societat de produc-
tors, sinó de consumidors.

L’autor manté sempre viu
l’ideal d’una societat lliure i de-
mocràtica, la constitutiva de la
modernitat, però no de la versió
que s’ha perfilat des dels anys
vuitanta fins avui, amb l’auge de
la societat consumista i l’atomit-
zació individualista, la societat de
mercat. Bauman comparteix
amb l’ultraesquerra els diagnòs-

tics feridors sobre el nostre món
d’avui (i sovint sembla fregar la
jeremiada, o l’arbitrarietat: ¿és
decent comparar l’Estat del Ben-
estar dels nostres països globalit-
zats amb els camps de concentra-
ció?) tot i que se’n diferencia amb
una actitud clarament antiautori-
tària, assentant el mite de l’Estat
del Benestar de la postguerra, un
món sòlid, estructurat i il·lustrat,
lluny de l’exasperació individua-
lista i fantasmal que sembla voler
portar la modernitat fins a les
seves últimes conseqüències.

Bauman és un humanista. Si,
com diu Tzvetan Todorov, les qua-
tre famílies intel·lectuals de la mo-
dernitat són els individualistes, els
humanistes, els cientifistes, i els
conservadors, Bauman pot donar-
nos lliçons d’aquella l’opció moral
i política que posa l’home com a
punt de partida i d’arribada.

nic. Segons pareix, com més
creixia també augmentaven les
seves polissonades. Quan va
complir set anys, a la seva prime-
ra festa d’aniversari, li regalaren
una vareta màgica. A partir
d’aquell moment, encara la temi-
en més. Com podeu suposar, va
decidir utilitzar-la per fer polisso-
nades, com convertir els seus
germans en granots. El que no
sabia la fada és que la vareta era
especial, ja que ella també es
convertí en granot. Tot el que de-
manava per als altres també li
succeïa a ella. Al final, quan llegí
la lletra petita de les instruccions
de la vareta descobrí que es trac-
tava d’una vareta correctora:
“Tot encanteri caurà també
sobre la persona que l’ordena. I,
per descomptat, no s’admeten
canvis ni devolucions!”. Natural-
ment, a partir d’aquell dia, les
coses començaren a canviar. El
missatge del conte és ben clar i és
evident que pot resultar ben in-
teressant per reflexionar amb els
infants i treballar els valors que
cada generació oblida i ha de re-

aprendre. Si tor-
nam als primers
comentaris que
he escrit sobre si
els infants llegei-
xen poc o molt,
per ventura,
haurem de cer-
car la causa en
els estímuls que
reben de l’entorn
més immediat i
no em referesc
només a l’escola
sinó a l’entorn fa-
miliar. Si els pares obrin el camí
als infants, possiblement ten-
drem bon lectors en el futur.
L’oferta de material infantil al
mercat és interessant, variada i,
no cal dir-ho, ben atractiva visu-
alment.

El passat dia 20 de novembre
vaig assistir a la presentació de
La fada polissona (en català, cas-
tellà i anglès) a la llibreria Lluna
de Ciutat. Com possiblement sa-
breu, la tendència actual de les
llibreries és la interacció amb els
lectors, és a dir, les tertúlies, els

contacontes o
els actes combi-
nats amb els lli-
bres o les exposi-
cions de pintura.
Idò bé, la pre-
sentació de La
fada polissona
em va parèixer
un èxit sobretot
per la part que
toca als infants,
ja que hi havia
molts de nins i
nines que en

gaudiren, amb una escenificació
del conte, amb fada inclosa, que
els va fer somiar i divertir-se de
valent. Si no els hagués agradat,
segurament haurien rebentat
l’acte, com ja he vist en altres
llocs. En acabar l’escenificació,
molts dels presents també s’inte-
ressaren per l’adquisició del
conte. Recordau que als infants
els agrada recrear un pic i un
altre aquells contes o aquells
films que els agraden, cosa que,
quan tornam adults, encara que
ens agradin algunes obres, ja no

som capaços de fer. Per tant, un
llibre que agrada a un infant és
una inversió segura per al seu
desenvolupament intel·lectual.A
banda de la història impresa, el
llibre ve acompanyat d’un CD on
podrem sentir la narració conta-
da per María del Carmen García
Julià. El CD, a més, inclou música
per ambientar la lectura del
conte. Per acabar-ho d’adobar, el
llibre també ens ofereix un web
per jugar amb la fada polissona
(www.elhadatraviesa.com),
veure vídeos i descarregar fons
de pantalla. Tot i que he vist que
ofereix, teòricament, l’opció per
posar-ho en català (i en anglès,
alemany, italià, francès, portu-
guès) encara no estan operatives
i només s’hi pot entrar en espa-
nyol. En fi, supòs que qualque
dia també oferiran el web en la
nostra llengua.

UN HUMANISTA PREOCUPAT

El temps no espera. Converses
amb Citlali Rovirosa-Madrazo
Zygmunt Bauman
Traducció de Josefina Caball
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Un aplec d’assaigs breus, o una introducció a les obres de més envergadura del sociòleg, que presenta la novetat de ser la primera reflexió
de Zygmunt Bauman sobre la crisi econòmica actual, un plegat d’arguments que els seus deixebles i seguidors esperaven des de feia estona
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El missatge del conte resulta interessant per reflexionar sobre els valors que cada generació oblida i ha de reaprendre
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Aquesta crisi no seria 
un fracàs dels bancs, 

sinó la consumació 
de la seva dinàmica

Text: Josep A. Calvo
pepcalvoa@hotmail.com

Zygmunt Bauman (Pozman, Po-
lònia, 1925) és un dels intel·lectu-
als més citats del panorama in-
ternacional. Bauman —sociòleg,
filòsof, assagista— s’ha fet cone-
gut més enllà dels cercles acadè-
mics arran de la cèlebre metàfo-
ra de la “modernitat líquida”, és
a dir, dels suposats temps “lí-
quids” que viuen les societats oc-
cidentals d’ençà de l’arribada de
la postmodernitat, accentuada
per l’adveniment de les políti-
ques neoliberals i de la globalit-
zació de la vida cultural i econò-
mica. Bauman —autor de títols
tan cèlebres com Modernitat lí-
quida, Amor líquid, Vida líquida,
Por líquida, Art líquid...— s’enca-
ra amb Citlati Rovirosa-Madrazo

Diuen alguns editors que els lli-
bres infantils es venen poc. Co-
menten, a més, que la seva pro-
ducció és molt cara i que els nins
gairebé no llegeixen. Tot això
xoca amb la realitat, perquè els
llibres infantils amb il·lustracions
a tot color continuen publicant-
se i circulant a les llibreries. Avui
volia comentar-vos el cas de La
fada polissona, de Katerine
Schütz, amb il·lustracions d’An-
drea Paz. D’aquest llibre ja sortí
una edició en castellà el 2007 i
enguany els nostres infants
també poden gaudir d’una versió
en català i d’una altra en anglès.

La fada polissona conta la histò-
ria d’una fada que, de ben petita,
ja li agradaven les polissonades,
com amagar les varetes màgi-
ques, les pintes o el paper higiè-
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