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  llibreser ls

sobretot, “planificació” concepte
sobre el que gira tot el llibre. El que
vol demostrar Hayek és la
incompatibilitat de la planificació i la
democràcia, el paper fonamental de
la llibertat econòmica que l’autor veu
com la base sobre la qual s’assenten
les l l ibertats polít iques i, en un
moviment que anys més tard
reprendran autors tan diversos com
Hannah Arendt o, més
contemporàniament, François Furet
i Ernst Nolte, sense deixar de banda
sir Isaiah Berlin, el lligam estructural
que hi ha entre el comunisme i el
nazisme. “Pocs estan disposats a
reconèixer que l’adveniment del
feixisme i el nazisme no fou una
reacció contra les tendències
socialistes del període precedent
sinó el resultat inevitable d’aquestes
tendències.” La planificació
econòmica, rebla Hayek, ha de ser
necessàriament dictatorial. Hayek
veu en l’Anglaterra del seu temps, i
també als Estats Units, algunes de
les tendències que va prendre la
república de Weimar en els anys
anteriors a l’adveniment de Hitler al
poder. L’autor lamenta l’abandó i el
desprestigi en què han caigut les
clàssiques tesis l iberals de
Tocqueville, Mill, etc., i denuncia el
que al seu parer, és un rebrot de la
defensa de la planificació econòmica
amagada sota la defensa, això si,
d’un individualisme mal entès. Hayek
veu en aquesta “apologia encoberta”
de la planificació un perill per a la
democràcia: “El liberalisme conté
necessàriament la l imitació del
poder, no així el col·lectivisme que
reclama –en la seva lògica interna–
un poder absolut.” Per Hayek, “no hi
ha res en els principis bàsics del
liberalisme que en facin un credo
inamovible, no hi ha regles absolutes
fixades amb caràcter definitiu” i
aquesta és la feblesa i al mateix
temps la gran virtut del pensament
liberal. Quelcom que avui sembla
haver oblidat més d’un.

XAVIER BALLESTER

La masculinitat al
mirall

FERNÀNDEZ, J. A.; CHAVARRIA,
A. (eds.) Calçaces, gallines i
maricons. Homes contra la
masculinitat hegemònica . Angle
Editorial, Barcelona, 2003.

Calçasses, gallines i maricons és un
llibre que s’ha “parit” al setembre de
l’any passat i ha estat publicat per
Angle editorial. Utilitzo el terme “parir”
ja que aquest llibre presenta una
nova reflexió sobre la masculinitat i

l’imaginari del mascle, d’aquí el seu
subtítol, homes contra la masculinitat
hegemònica (que desafortuna-
dament no apareix a la portada).
Aquest l l ibre és un text ple de
preguntes, que algunes ens hi
podrien sortir quan ens hi apropem
a demanar-nos sobre quina és la
problemàtica de la masculinitat
actual. Expressat d’una altra manera,
podríem dir que és necessari un
discurs nou sobre un nou “mascle”?
Existeixen uns nous tipus de rols a
la societat? En darrer terme, és una
proposta per a repensar el rol
masculí en la nostra societat, nova i
canviant.

El llibre es troba dividit en quatre
parts. La primera és la introducció
feta pels editors Adrià Chavarria i
Josep-Anton Fernàndez. Es fa un
recorregut per la història del
pensament de gènere fent èmfasi en
l’aportació de les dones en aquesta
reflexió i finalitzant amb el pensament
que han aportat els homes. En
aquesta part, que per cert és molt
interesant i acadèmica, podem trobar
les reflexions que donaran cos a les
tres parts següents. Algunes són: “Un
dels nostres propòsits és començar
a desuniversalitzar el jo masculí
dintre el nostre propi context cultural”
o “Ha arribat l’hora d’explorar el paper
de l’home en la societat catalana en
tant que subjecte del gènere masculí,
en tant que ésser humà sexuat. Pot
néixer un altre «home»?”. Aquestes
afirmacions formen una línia
conceptual que serà l’eix de reflexió
dels capítols, espais on es troba el
qüestionament a la masculinitat. El
primer és La masculinitat al mirall,
on podem trobar articles d’Adrià
Chavarria, Josep-Anton
Fernàndez,Joan Ramon Resina i
Carles Torner. Tracten la crisi de la
masculinitat des d’una perspectiva
afectiva i d’autoqüestionament, on les
paraules “cura”, “afectivitat”, “crisi” es
converteixen en eixos temàtics. El
segon tema és La masculinitat i la
pràctica de la vida quotidiana. Aquí
escriuen Joan Pujolar, Jaume
Fàbrega i Bienve Moya. Aquests
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articles es mouen en espais
quotidians com són la cuina, la
llengua i la cultura popular, i pretenen
fer consciència de les actituds del
masclisme hegemònic per proposar
un canvi micropolític. Al darrer capítol,
L’espai públic cosa d’homes? amb
intervencions d’Albert Mestres,
Llorenç Serrano i Albert Andreu, es
realitza una reflexió sobre el rol de
l’home avui en el procés social en
especial en l’àmbit de la feina, on les
dones representen un “perill” en fer
incursió al món laboral generant,
principalment gelosia i inseguretat
en els homes que fan les mateixas
feines. El conjunt del llibre és molt
interessant ja que reflexiona sobre
una nova forma de veure el món i
l’altre. Tot plegat significa una nova
manera de pensar la dimensió de
l’home.

En aquest moment és molt important
repensar la masculinitat des d’una
perspectiva crítica, ja que hem de
començar a trencar el patró de la
masculinitat hegemònica. És
necessari que els homes ens
treguem fora el vell i ens alliberem
de les cadenes a les quals hem estat
l l igats amb la masculinitat
hegemònica, al paper de “mascle”.
Aquesta situació sembla fàcil però
de veritat és força difícil ja que trencar
amb el pes històric i els models
tradicionals no és gaire fàcil. D’altra
banda la societat ha fet diversos talls
amb el sistema com és el cas de l’art,
la psicologia, el pensament històric i
el discurs del gènere, entre altres.
Per això ja és hora que el homes ens
repensem i ens traguem de damunt
el pes d’aquest “mascle” i generem
noves formes de comunicar-nos, de
sentir i de viure ja que així, com deia
l’Adrià Chavarria en una entrevista per
radiodifusió, “estarem més tranquils”
i no sol això, ja que així respondrem
a una nova realitat on les feines són
responsabilitat de tots i totes en els
diferents àmbits de la nostra
quotidianitat.

JULIÁN M. CASTRO E.

MELLO, Alberto. El don de la
Torá. Editorial Española Desclée
De Broumer, Bilbao, 1994

“El Espíritu del Señor está sobre mí,
por eso el Señor me ha ungido:
para  anunciar a los humildes un
alegre mensaje” (Is 61,1)

El text que us presento és El don de
la Torá, llibre editat per Desclée de
Brouwer a cura d’Alberto Mello. El text
és un comentari al decàleg d’Ex 20 a
la Mekilta de R. Yshmael.

La ressenya que pretenc fer no és
pas una ressenya orientada als
erudits —Déu me’n guard— ni tan
sols als coneixedors del decàleg o
coneixedors de la Torà. La ressenya
està orientada precisament a aquells
que desconeixen l’exegesi jueva de
la Torà, als profans com jo.

Reconec que el llibre i aquesta edició
en concret és força interessant i bona
i amb bona. Vull dir que és
entenedora també per als analfabets
en el tema.

Per començar, l ’edició conté un
brevíssim però molt útil glossari, al

final del llibre, de termes rabínics
fonamentals i una introducció no
només útil sinó imprescindible per
poder emprendre la lectura del
fragment de la Mekiltà per part dels
no versats en exègesi judaica.

I què és la Melkità? Aquest nom el va
rebre durant el període medieval i es
tracta d’un midrash. Aquest és el més
antic midrash sobre l’Èxode. És un
midrash halakà (de caràcter jurídic).
Un midrash qualif ica l ’exègesi
rabínica de l’escriptura, és aquest
fragment un midrashim exegètic tal
com ens explica Mello. I ens diu,
després de classificar els midrashim
en exegètics (parashanim) i
homilètics (darshanim), les caracte-
rístiques d’aquests tipus de
midrashim (els exegètics), caracte-
rístiques que trobarem durant la
lectura del fragment de la Melkità.

Aquestes característiques, de forma
resumida, són que el comentari bíblic
practicat és de tipus continu, verset
per verset, que presenta diverses
opinions o diverses lectures fruit de
la discussió escolàstica entre
diferents mestres. Això ens dona una
idea del que trobarem al text.

La Melkità pertany a l’escola de R.
Yishmael i als seus deixebles R.
Joshià i R. Honatán. Hi ha dues
escoles netament diferenciades; els
midrash halakà pertanyen a una o a
altra escola. Aquestes dues escoles
són les del R Yishmael i l’escola de
R. Aquiba.

La diferència principal entre
aquestes dues escoles es pot trobar
en la terminologia exegètica, la
predilecció per alguns termes tècnics
i alguns criteris hermenèutics. Sigui
com sigui R. Yishmael és símbol
d’una exègesi controlada, que s’até
a una sèrie de criteris normatius
precisos i l imitats més que a la
llibertat característica de R. Aquiba.

Els criteris hermenèutics que empra
R. Yishmael i que trobarem al llarg
del comentari, al llarg de la Melkità


