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L'estat de Lamevaautonomia

C

ada epoca ha estat
marcada per una serie
d'idees prototipiques
que han configurat una bona
part de la cultura del seu
temps. No em refereixo ales
tradicions, sino a aquelles
idees innovadores que han
transformat la societat. A
aquestes idees transformadores
que modelen el pensament
i el comportament
humans,
Thomas Kuhn les anomena
paradigmes.
Un paradigma molt actual
que intenta imposar-se a
empentes i rodolons es el de
l'autonomia, amb l'intent de
trencar amb el veIl sentiment
de submissio i dependencia. Els
adolescents la recIamen amb la
insistenciad'una
barrina als seus
progenitors; les dones, com a
col-lectiu? ho estan aconseguint
respecte la tradicional societat
.
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patriarca 1;elspobles ho
demanen als estats ... Pero hi ha
tres ambits especialment en els
quaIs l'autonomia s'esta fent
necessaria amb urgencia.
U: el·saber. Busquem
autonomia en el coneixement.
Internet ens ha facilitat molt i
molt l'acces a la informacio i
a la propagacio d'idees; pero,
en canvi, continuem sent
dependents dels especialistes.
Necessitem que algu que en
"sap" ens digui qui som 0 que
ens passa. I es que creiem que el
saber es a fora.
Dos: l'economia. Cerquem
autonomia en la gestio
dels recursos. Pero tambe
considerem que els recursos son
fora i per aixo ens endeutem
fins a la medul·la. I mes despr:.es
d'havercnos empassat que el
nostre valor depen del que.
tenim i no pas del que som.

Vaja, s5que resulta car aixo de
ser algu!
Tres: la politica. Cerquem
autonomia en la nostra
capacitat de decisio, volem tenir
dret a decidir, pero resulta que
hem cedit la nostra capacitat
d'autogovern a l'estat modern,
gracies a un pacte social pel
qual bescanviem el nostre poder
decisori a canvi de seguretat.
Un conte sufi ens descriu l~
situacio. Un dia, Nasn.tdin va
perdre la cIau de casa seva. Va
sortir al carrer i, sota
fanal,
va comen<;:ar a buscar-la. Els
ve'ins, despres d'ajudar-lo una
bona'estona, van saber que
l'havia perduda a·dins de casa;
llavors van excIamar: "Pero"
home, com se t'acut buscar-Ja
ql carrer, quart l'has perduda
a casa!" I Nasrudin, amb
<.:ondescendencia, va respondre:
"Es que casa meva es molt fosca

un

i aqui fora tincmes llum!"Aquest es elllegat que
estern deixant a les futures
generacions: volem autonomia,
pero no. ens acabem de creu~e
que aquesta es fruit d'una
eleccio interna. El saber
es l'aprenentatge, fruit de
l'experi~ncia; no es informacio.
Els veri tables recursos son
les habilita~s i capacitats del
ser huma; no es el diner. La
capacitat de decidir es una
qiiestio de responsabilitat i
de compromis amb els propis
valors; no es un pacteni res
amb que puguem mercadejar.
Per tant, 'una pregunta
pertinent seria: eduquem els
nostres fills en autonomia, 0 els
ensenyem que busquin a fora
allo que tenen a dins? Perque
considero que cal fer una Feflexio
profunda sobre el tema de
l'educacio, no nomes des del

punt de vista institucional, sino
tambe com a pares: esta basada
l'educacio en l'aprenentatge
a partir de l'experiencia, 0
simplement en la intormacio?
Eduquem els nostres fills en
autoconfian<;:a, 0 prioritzem la
imatge social i les possessions
materials? Eduquem en valors i
responsabilitat, 0 nomes perque
sapiguen on tenen el melic? Pero,
es cIar, com podem ser tin model
d'autQnornia per als que' ens
segueixen si ens importa mes el
que tenim que el que som?
El nou paradigrna de
l'autonomia exigeix un
compromfs profund amb el
.'que som.Si volem canviar
alguna cosa en la societat,
necessariament hem de
.comen<;:ar per nosaltres
mateixos. I que sam, qui soc?
La resposta no la trobarem a
Internet. @ .

