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La combustió és una reacció d’oxidació que, quan no és lenta, ve
acompanyada de despreniment de llum i calor. Com si fóssim Le Chatelier,
en el cicle d’enguany provarem de polsar la temperatura en aquells
elements de les democràcies que es troben en combustió i mirarem
els que hi son corruptes i els que hi poden néixer en un moment de
transició. L’ètica pública posa en qüestió la nostra salut democràtica però
la corrupció ja no és un element d’intranquilitat moral sinó que és una
alteració que afecta el món material. I és que no estem essent capaços de
gestionar adequadament un món que ens està enviant alertes en forma de
pandèmies, fenòmens meteorològics extrems i que, de la mà dels humans,
està col·lapsant en allò que és més bàsic per sobreviure: l’aire, la terra, el
mar. Estem en un món en combustió perquè no estem aprenent a gestionar
el nostre model de convivència democràtica ni el nostre medi físic en un
moment en el que tants paradigmes canvien.
Si canalitzem bé l’energia alliberada en aquesta combustió tindrem foc
nou. I per tant cal pensar en què hi diuen les noves generacions, i com
donem resposta econòmica i sistèmica al canvi demogràfic, a la longevitat,
a les nostres relacions comunitàries i de solidaritat, a com percebem i ens
expliquem el món, en un context de reassignació de recursos també pel
canvi climàtic que ha de fer replantejar-nos la nostra relació amb l’entorn.
Tots aquests reptes s’han de respondre analitzant l’economia, la salut, el
clima, però també les ideologies i filosofies que actualment ens guien en un
moment de marcs mentals i imaginaris compartits líquids que ens fan viure
en la perplexitat.
Vivim episodis democràtics intensos però no en podem gaudir plenament
perquè teoria i experiència pràctica tenen sovint significats divergents.
Estem en un moment de combustió física i filosòfica? Econòmica i social?
Democràtica? Si vivim en una democràcia en combustió, qui doma el foc?
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Aforament limitat. És imprescindible accedir
a les activitats amb entrada (gratuïta).
Pots obtenir-la a través del web
www.palaumacaya.com o al punt d’atenció
del Palau Macaya.
Per a més informació consulteu les pàgines web:
www.fundacioernestlluch.org
www.palaumacaya.com
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