
  POLÍTICA PER A JOVES     
             INQUIETS

                            D’ENRIC SENABRE

         ACTIVITATS



RESUMS

A. RESUMEIX L’APARTAT “DIVERSOS SENTITS DE POLÍTICA” DEL CAPÍTOL 2 DEL

LLIBRE (“POLÍTICA DE FUTUR”).

B. RESUMEIX EL CAPÍTOL 3  DEL LLIBRE “LA DEMOCRÀCIA ÉS EL MILLOR DELS

SISTEMES POLÍTICS”.

C. RESUMEIX L’APARTAT “EL MERCAT”  DEL CAPÍTOL 10  DEL LLIBRE

(“ECONOMIA I POLÍTICA ”),  FINS AL PRIMER PARÀGRAF DE LA PÁGINA179
(INCLUSIVAMENT).

QÜESTIONARI

1. Creus que la televisió ofereix el que volem veure o, per contra el que
passa és que acabem volent veure allò que la televisió ens ofereix. Es
pot voler el que no es coneix? Creus que el gust pot educar-se? Pots
contestar juntes aquest preguntes o fer-ho per separat, però, en tot
cas, argumenta la teua resposta.

2. ¿L’interès general  (o be comú) coincidirà sempre amb els interessos
de la majoria?  Raona la teua resposta. 

3. Si les responsabilitats polítiques no tinguessin cap remuneració, o dit
més planerament: si els polítics no cobressin, qui faria de polític?

4. És possible imaginar una democràcia sense partits polítics? Justifica
la teua resposta.

5. Posa  tres  exemples  de  països  que  siguin  repúbliques  de  tipus
presidencialista  i  tres  exemples  més  de  repúbliques  no
presidencialistes (és a dir, en els quals el cap de l’estat —o president
de la república— sigui triat pel parlament).

6. Segur que has vist en films o en sèries de televisió que als Estats Units
d’Amèrica alguns jutges (els dels comtats, per exemple, és a dir, els
de  les  entitats  administratives  que  equivaldrien  a  les  nostres
províncies)  són  triats  mitjançant  elecció  popular.  ¿Trobes  aquesta
manera de triar  els  membres de la  judicatura  millor  o  pitjor  que la
seguida  en  els  països  europeus  (on  els  jutges  accedeixen  al  seu
càrrec per oposició o, en el cas de les més altres magistratures, per
elecció del parlament o designació governamental)? Justifica la teua
resposta.



7. Realment aquell que s’absté de votar en unes eleccions no participa
de cap manera en elles? Justifica la teua resposta.  A quines opcions
políti-ques diries que, en principi, afavoriria més l’abstenció en unes
eleccions? Per què?

8. Què seria l’anomenat quart poder?

9. Què seria una decisió populista?

10. Què significa el terme utopia? En quin sentit podem dir que les utopies
tenen un paper de “motor de la història”?

11. Què seria un codi deontològic?

12. Explica en una breu redacció de 150 paraules per què diem que la
democràcia és un “sistema polític ètic”.

13. ¿Quins  serien  els  valors  morals  fonamentals  dels  sistemes
democràtics i què garantirien cadascun d’aquests valors?

14. De quina  manera  penses  que les  desigualtats  econòmiques  poden
afectar la qualitat d’un sistema democràtic?

15. Explica  en  una  breu  redacció  de  100  paraules  la  importància  de
l’educació  en  política.  (Fes  servir  en  la  teua  redacció  les  paraules
“autonomia” i “responsabilitat”.)

16. Amb la valoració que fa de la igualtat en les pàgines 58, 59 i 60 del
llibre, l’autor sembla prioritzar la pau social sobre la justícia. De quina
manera, a quines mesures, faries possible que l’opinió del savi i la de
l’ignorant  realment tendissin na tenir el mateix valor? Què exigiries als
uns i als altres?

17. Quines serien, segons s’indica en el llibre, les condicions que caldria
que  es  garantissin  perquè  unes  eleccions  fossin  autènticament
democràtiques i, per tant, el seu resultat pogués considerar-se legítim?
N’afegires  cap  d’altra?  Consideres  que  es  garanteixen  plenament
aquests condicions en el nostre entorn (en el País Valencià)? Recorda
de justificar sempre les teues respostes.

18. Compara, en dos quadres paral·lels i confrontats com els que tens a
continuació,  quines  són  les  diferències  entre  la  dreta  i  l’esquerra
polítiques.



           DRETA ESQUERRA

19. Explica quina és la diferència entre la dreta i l’esquerra polítiques en
matèria econòmica. Posa un exemple de mesura econòmica típica de
la  dreta  i  indica  quina  alternativa  tendiria  a  proposar  l’esquerra  en
aquest cas.

20. Com et definires tu, més de dretes o més d’esquerres? Argumenta la
teua resposta.

21. Què seria una coalició política?

22. Quins  serien  els  principis  ideològics  del  moviment  anomenat
ecologista?

23. Fes una llista dels partits i coalicions d’esquerres (amb els seus noms i
les  seues  sigles)  amb  representació  parlamentària  a  les  Corts
Valencianes, al Parlament de Catalunya i al Parlament Balear. Fes el
mateix  amb  els  partits  i  coalicions  de  dreta  presents  en  aquestes
mateixes institucions. Indica, en aquestes llistes quina és l’orientació
concreta  de  cadascun  d’aquests  grups  (conservadors,
democratacristians,  liberals,  social-demòcrates  o  socialistes,
comunistes,  ecologistes)  i  indica  també  si  es  tracta  de  formacions
espanyolistes  o  valencianistes  i  catalanistes.  (En  el  cas  de  les
coalicions, detalla quins són els partits polítics que integren cadascuna
d’elles.)

24. Enumera  les  característiques  definitòries  de  l’anomenada  primera
generació dels drets humans, les de la segona i les de la tercera. En
què es diferenciarien aquestes tres generacions dels drets humans?
Enumera  també  quines  són  les  aportacions  concretes  que  fa,  en
matèria  de drets  humans,  la  Declaració  Internacional  de l’ONU,  de
1948.

25. Defineix  els  següents  conceptes  hipocresia,  cinisme,  compromís  i
justícia i, tot seguit, raona per què la  hipocresia i el  cinisme sempre
van unides i s’oposen a al compromís i la justícia.

26. A partir del que es diu en les pàgines 122, 123 i 124 del llibre, explica
en què consistiria ser  un ciutadà i  quina seria la diferència existent
entre un ciutadà i  un súbdit.



27. Amb quina d’aquestes dues maneres d’entendre la  igualtat:  equitat i
uniformitat, creus que es relacionaria la noció de justícia? Justifica la
teua resposta.

28. Justifica la següent afirmació de la pàgina 125 del llibre: 

“Evidentment,  reconèixer  la  igualtat  de  dones  i  homes  era  una
mesura  ben  correcta  des  d’un  punt  de  vista  utilitarista,  ja  que
beneficiava socialment tota la humanitat.”

29. ¿Abstenir-se de participar en política (sigui des del lloc que sigui, i ja
sigui amb la paraula o amb la paraula i altres maneres d’actuar) seria
una actitud veritablement neutral o, per contra, tindria conseqüències
(polítiques)? Justifica la teua resposta.

30. Enric Senabre exposa en les pàgines 138, 139, 140 i 141 del llibre
dues  concepcions  diferents  de  la  societat  i  de  la  ciutadania,  que
anomena, respectivament, comunitarista i  republicana. Ara bé, si bé
no  és  aquesta  la  intenció  de  l’autor,  pot  semblar  que  en  aquesta
exposició  presenta  totes  dues  concepcions  com  a  oposades  i
contradictòries, quan, en realitat, les dues poden combinar-se en una
sola  concepció  integradora,  en  la  qual  es  contemplaria,  al  mateix
temps, la importància de la cultura pròpia i originària d’una societat i la
capacitat dels seus membres per entendre la resta dels humans i per
obrir-se  a  la  diversitat.  Doncs  bé,  aquesta  concepció  integradora
d’ambdues  perspectives  seria,  precisament,  la  que  bategaria  en  el
fons del  text  que segueix,  de l’escriptora  de Pego (la  Marina Alta),
Elvira Cambrils (publicat en el llibre que acompanyava el darrer disc
del grup Obrint Pas, Coratge). Llegeix-lo atentament i, tot seguit, fes
l’exercici d’explicar el que, en essència, s’hi diu, com si ho estiguessis
explicant  a  algú  que  no  l’hagués  acabat  d’entendre.  Per  cert,  què
creus que és el que duu Elvira Cambrils a dir que “el meu país el meu
xicotet i fràgil país, m’ensenya a ser bona persona.”

EL MEU PAÍS

La vida m’ha regalat un país que estimar.

Un  país  menut,  fràgil,  en  estat  d’alerta  permanent,  sempre  a  punt  de
naufragar,  sí,  però  també  fidel,  impertèrrit,  tendre,  company  en  qui
emmirallar-se.  Els  humans  no  som  res  sense  els  referents.  La  nostra
constitució  deficitària  ens  aboca  als  altres,  ens  conformem  com  a
persones en una col·lectivitat, bressol de creences i valors. Tots som fills
d’una  pàtria  primigènia  abans  d’esdevenir  ciutadans  del  món,  la  dels
braços materns, la que ens ofereix seguretat davant l’ignot, la que ens fa
sentir éssers especials, únics, la que ens anima a créixer i indagar en el



vast  camp de l’existència.  En aquesta  pàtria  primigènia  va començar  a
gestar-se el meu país.

El meu país m’ha obert al món.

L’estima  cap  a  la  casa  familiar  va  esdevenir  estima  pels  germans  de
cultura,  pels  germans d’espècie,  pels  germans  del  planeta.  I  en  aquest
ordre els estime perquè només puc estimar a la meua mesura, a la mesura
dels  humans.  Tanmateix  el  país  que  aprecie  és  de  gent  cosmopolita.
Dones i homes capaços de sentir-se a gust en qualsevol lloc on nien les
bones persones, aquelles que valoren el que és propi sense menysprear
les diferències, les que no permeten la ignonímia a la terra en qualsevol de
less seues formes, les que cerquen la felicitat pròpia en el bé de l’altre. El
meu país el meu xicotet i fràgil país, m’ensenya a ser bona persona.

Estimant-lo.

No  em  resigne  a  perdre  la  llengua  que  em  configura,  una  llengua
civilitzada, culta, antiga. Ni la música, la poesia, la festa, la riquesa de les
comarques. Ni els ametlers en flor. Ni la memòria que dorm a les alqueries
i les muntanyes. Ni la rebel·lió de les primaveres. Ni el demà. Treballe per
al  dignitat  del  meu poble.  Encalce  l’autogovern.  No és fàcil  viure en la
diferència però és tremendament bonic. I encoratjador. El meu país, aquest
fidel i meravellós país, el que habita a les planes i pujols del cor, em fa
patir.  I  em  fa  gaudir.  Ell,  tot  sol,  em  regala  moltes  de  els  raons  que
m’empenyen a continuar endavant.

Sempre endavant.

31. Et demanaré ara que comencis a exercir de ciutadà i que, per tant,
facis un exercici de reflexió sobre una problemàtica d’actualitat en els
nostres societats, concretament sobre aquella de la qual es parla en
les pàgines 138 a 144 del llibre, així  que, després de llegir-les i  de
rumiar-hi,  mira  de  respondre  les  següents  qüestions  (sempre
argumentadament,  és  a  dir,  no  basant-te  en  les  teues  opinions
espontànies, o, el que és el mateix, en els teus prejudicis, sinó a partir
de la consideració de què seria aparentment més raonable i just i per
què):

a. Si bé tots coincidim a considerar la multiculturalitat com un factor
enriquidor de la societat (ja que la diversitat que comporta, no sols
proporcionaria una més gran variabilitat de formes culturals, si no,
també,  la  coexistència  d’una  major  varietat  de  punts  de  vista  a
valorar i de maneres d’orientar la vida a tenir en compte), creus que
pot arribar a constituir un problema per a la cohesió social? 

b. Les  cultures  humanes  no  són  realitats  estàtiques,  sinó  dinàmiques:
realitats en constant transformació que, a més, són capaces d’assimilar
influències  externes  i  fer-les  seues  incorporant-les  al  seu  patrimoni
després  d’un  procés  d’adaptació.  D’acord  amb  això,  certament,  els



valencians d’ara, no som iguals que els valencians dels temps de la
creació del regne o dels valencians del segle XIX, o dels valencians del
Renaixement, per posar alguns exemples, i, per tant, mantenir, tant en
el  nostre cas com en qualsevol  altre,  que existiria  una identitat  que
romandria completament inalterable amb el pas del temps resulta, com
a mínim, problemàtic. I és que les nacions no responen al model d’una
tribu o ètnia que reproduiria, de generació en generació, unes mateixes
formes  culturals,  inalterables,  sinó  que,  per  contra,  són  realitats
dinàmiques  que,  si  bé  conserven  certs  elements  essencials  —i  per
damunt de tots la llengua— que permeten que els individus que les
integren  s’identifiquen  com  una  comunitat  específica  diferenciada
d’altres grups humans, tenen, principalment en la  voluntat de ser una
comunitat  singular la  raó bàsica  de la seua existència i  pervivència,
més enllà de consideracions culturals secundàries com certs costums,
una  determinada  tradició  gastronòmica  o  certes  formes  d’expressió
artística  (musicals,  plàstiques  o  arquitectòniques,  etc.),  sempre
transformables i, de fet, en constant evolució. Una nació viva i segura
d’ella  mateixa  és  una  comunitat  plural,  en  constant  canvi  i  capaç
d’integrar persones i influències noves i diverses, que comparteix certs
trets culturals bàsics específics i distintius i que es caracteritza per la
voluntat de ser i d’autogovernar-se. Davant d’això, afirmar, sense més
matisos (com, de fet, es fa en el llibre, especialment en la pàgina 141),
que les persones que hagin migrat a una societat diferent de la seua
d’origen,  han  de  tenir  poder  mantenir  les  seues  formes  culturals
originàries, pot resultar, en certa mesura, contradictori, perquè, en fer-
se aquesta afirmació, es donaria a entendre, implícitament, que, aquella
capacitat  d’adaptació  i  transformació  a  la  qual  més  amunt  fèiem
referència i que ens servia per qüestionar l’existència d’una existència
cultural inalterable en el temps, o bé no existeix, o bé és perfectament
evitable. Es fa necessari, per tant, tant per evitar caure en contradicció
com per ajustar-nos amb més fidelitat al que l’autor ens vol explicar,
matisar el que —potser amb excessiva brevetat— se’ns diu en el text
(especialment en la seua pàgina 141) i afirmar que, amb independència
del  dret  que  tenen  totes  les  persones  a  mantenir  les  seus  formes
culturals  originàries  encara  que  hagin  refet  la  seua  vida  en  una
comunitat  diferent  a  la  seua  originària,  és  inevitable  que,  amb  el
contacte amb la nova societat, adquireixin noves formes culturals i les
incorporin  al  seu  patrimoni,  alhora  que  abandonin  o  transformin
algunes de les formes culturals que constituïen el seu bagatge inicial.
D’altra banda, la incorporació a la cultura de la nova societat (cosa que,
recordem-ho  i  subratllem-ho,  no  té  perquè  implicar  abandonar  la
cultura originària: les persones som capaces d’una gran complexitat)
no  deixa  de  ser  un  deure  exigible  per  tal  de  no  dificultar  que  les
persones  de  la  societat  receptora  puguin  viure  la  pròpia  cultura  de
manera plena.

    Doncs bé, tenint en compte això, i  sabent a més que, si  bé les
persones  —els  subjectes  individuals—  poden  parlar  més  d’una
llengua (i,  per  tant,  ser  bilingües,  trilingües  o  plurilingües),  cada
societat, per contra, tendeix a usar una única llengua com a idioma
general de relació i cohesió, i coneixedors, també, que existeixen
societats  en  les  quals  es  dóna  una  gran  pluralitat  lingüística  i



cultural  com  a  conseqüència  de  migracions  antigues  o  recents,
raona i justifica quina creus que seria la millor manera d’organitzar
aquesta diversitat de manera que, qui volgués, pogués conservar
els seus referents lingüístics familiars i, alhora, sense que la llengua
pròpia  dels  habitants  originaris  d’aquell  territori  acabés  sent
desplaçada a conseqüència de la pressió demogràfica, cosa que,
de fet, suposaria una violació dels seus drets fonamentals.

33. Què  significa  el  terme  sostenibilitat?  Què  volem  dir  quan  parlem
d’activitat econòmica sostenible?

34.   A  què  ens  referim  quan  parlem  del  fenomen  econòmic  de  la
deslocalització?

35.   Explica  què  seria  l’anomenada  Taxa  Tobin  i  què  entendríem  per
ecotaxa.

36. Reflexiona en base a les preguntes que trobaràs a continuació i respon-
les amb una breu exposició d’entre 100 i 150 paraules.

a. ¿Incrementaria  o limitaria  la  llibertat  humana l’acceptació  que el
mercat (és a dir, la lliure —al marge de qualsevol limitació ètica o
política—  concurrència  de  l’oferta  i  la  demanda)  és  allò  que,
realment,  ha  de  determinar  la  conducta  humana  i  les
característiques i l’estructura de les societats humanes? 

b. Què succeeix  quan el  valor  del  guany  econòmic es  col·loca per
davant del valor de la justícia.

38.  Per què creus que es diu que disposar de poca informació resulta tan
poc informatiu com disposar-ne de molta?

39.   Existeixen mitjans periodístics poc honestos que, almenys en certes
ocasions,  opten  per  enganyar  els  seus  lectors  amb  informacions
falses, parcials o tendencioses. Què creus que podem fer per adonar-
nos d’aquest abusos i, així, estalviar-nos de caure en l’engany?

40. Exposa,  de  manera  argumentada,  la  teua  resposta  a  les  següents
qüestions esmentades en les pàgines 188 i 189 del llibre:

a. L’estat  hauria  d’obligar  a  alimentar-se  una  persona  que  s’ha
declarat en vaga de fam?

b. El  consum  d’estupefaents  és  realment  una  qüestió  estrictament
privada?



41.  Defineix el terme laïcisme a partir del que se’ns fiu en els pàgines 191
a 195 del llibre.

42.  Defineix els termes civisme i virtuts cíviques.


