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DISCULPEU QUE TORNI al cas de Reus, però és que no em trec del cap el que

per a mi ha sigut el pitjor: com ho hem tractat. Hi he trobat a faltar, en moltes

persones, un concepte que tenia arraconat fins que Joan Carles Mèlich em va

convèncer que és imprescindible: la compassió. Aquest filòsof defensa que

l’ètica és la resposta al prec d’algú que pateix i que per tant la compassió és la

base de l’ètica. Diu: “Vivim envoltats de codis deontològics, de protocols, de

comitès de bioètica. Tot això forma part de la moral. Però l’ètica és una

Mèlich té raó: on és la compassió?
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relació cara a cara, és una resposta ara i aquí que no es pot universalitzar,

irrepetible, que mai no es pot preveure, perquè l’altre sempre és diferent, és

únic”. I afegeix: “A diferència de l’empatia, la resposta compassiva rau a

posar-se al costat del que pateix, a acompanyar-lo en el seu dolor. Tampoc

és com la pietat, perquè només el que té poder pot ser pietós, i ho pot ser

precisament perquè té poder. La compassió no és vertical, sinó horitzontal”.

Mèlich no reclama polítiques de la compassió, perquè les polítiques han de

ser de justícia. Però sí que reivindica una educació de la compassió que

només es pot fer des del testimoni, i on les humanitats haurien de tenir un

paper fonamental.

Doncs això, que he sentit consellers delegats i polítics a la defensiva i

tertulians a l’atac, i he passat molta vergonya per una societat en tensió on

fins i tot amb el cos present, en ple dol, responsables que haurien de mostrar

humanitat i humilitat i demanar disculpes es mostren freds, agressius, i

obliden fins i tot el respecte per la pobra dona i la família. I ho aplico a la crisi

dels refugiats, per fer-ho més ampli. Discutim sobre codis i mesures, però es

fa evident que la resposta des de l’ètica pura, des del ser-hi, des de ser al

costat del que pateix, cada cop queda més lluny.

Comparteix a facebook Comparteix a twitter
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Sortint del coma La rellevància del “no-res” 21/03: Catalunya, a la caseta
del gos
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21/11/2016 00:37

Com ja es diu en un altre comentari, aquesta falta de compassió també és
denunciada pel papa Francesc que n'ha fet bandera al llarg d'aquest any perquè
es vagi més enllà de la justícia i per sobre hi hagi la misericòrdia.

      

20/11/2016 20:35

BRAVO !!!!!

      

19/11/2016 18:45

La definició d'en Mèlich és força encertada, però fa 2500 anys, un indi anomenat
Siddharta Gautama descrivia la compassió com "l'aspiració i l'acció d'alliberar tots
els éssers humans del sofriment i de les seves causes". El més positiu és que no
només es va limitar a formular tesis filosòfiques, sinó que va proposar un mètode
precís per arribar-hi. I avui el tenim a l'abast per practicar-lo.

19/11/2016 12:32

De fet, hi ha una compassió passiva (acompanyament en el dolor de l'altre), molt
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propera a l'empatia, i una d'activa (la voluntat que aquest altre deixi de sofrir).
Entre l'empatia i la compassió hi ha, doncs, una diferència en el grau d'implicació
respecte al proïsme. 
La compassió activa hauria d'implicar, a més, que la voluntat esdevingués acte, i
aquest pot ser individual o col·lectiu. 
Empàtics o compassius, vivim en societat. Cadascú de nosaltres, fins on ens
deixen, la construïm. Les demandes de perdó corporatives (públiques i privades)
apareixen un cop haver menystingut el que anomenaria una empatia o compassió
preventiva de desenllaços fatídics partint d'hipòtesis probables. 
Veiem com els nostres pobles i ciutats estan envaïts per cables de la llum que
pengen encara de les cornisses. Podem sentir-nos empàtics, fins i tot compassius
amb les persones que sofreixen, però ¿com podem actuar, individual i
col·lectivament, per tal que els sentiments -i actuacions- corporatius canviïn?

      

19/11/2016 12:02

Estem en un mon que esta malalt i ara veig quan ho escric que no és malalt està
podrit i no sé si això és pot revertir

      

19/11/2016 11:36

Vergonya i pena. Consellers delegats, polítics a la defensiva i tertúlies que fan
marxar corrents.
Es fa evident, tal com dius, que els valors humans decauen i el ser al costat del
que pateix, cada cop queda més lluny. Aleshores, queda clar que el patiment,
queda engolit dins el laberint dels interessos, i els interessats.

      

19/11/2016 10:43

Quines ganes d'embolicar la troca. La compassió actua a la distància, més curta o
més llarga, però el que impedeix que hagi d'actuar és l'amor. L'amor ho resol tot.
Sense amor no podem resoldre del tot cap problema, fins i tot l'amor impedeix que
el problema neixi. La compassió comparteix el patiment, l'amor fa tot el que pot
per evitar-lo. Però felicitacions a Capdevila i a Mèlich per la gran tasca que fan en
pro de les relacions humanes d'alta qualitat. Edició de les 23 hores de l'ARA
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19/11/2016 09:11

Aquest any ha estar l'any Jubilar de la Misericordia, un concepte proper a la
ompassió. Suposo que hem de reivindicar la importància dels sentiments davant
de l'allau de tecnologies i coneixement científic.

      

19/11/2016 09:00

Compassió o amor? Per algú desconegut, com aquesta senyora, a centenars de
quilòmetres de mi, potser sí que sols puc sentir compassió. Però per aquells
propers a mi, cal que senti amor, per evitar que mai, algú desconegut i distant,
hagi de sentir compassió. La justícia social en una societat feta de dèbil amor és
un edifici sense fonaments, a Reus o a Estocolm

      

19/11/2016 08:16

Si si compassió , humanitat i comprendre perquè la familia va deixar que arribés a
aquella situació ( d' això ningú me' n parla )

      

19/11/2016 06:37

Esmentes els consellers delegats, els polítics i els tertulians; però oblides
(deformació corporativa?) els periodistes agressius i insensibles, als que tan sols
interessa el titular sensacional i la crònica sensacionalista, passant per sobre de
qui sigui. I el pitjor és que la gent imita aquests comportaments i avui dia gairebé
tothom porta un periodista (agressiu) a dintre.

      

18/11/2016 23:29

Perfecte article ! Hauriam de reconeixer els sofriments que avui els tenim al
costat i demà podem esser nosaltres quì patim.Compassiò i molta humilitat per
caminar per la vida,a tot nivell.

18/11/2016 23:06
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Fantàstic com sempre Carles, moltes gràcies per dir-ho i recordar-nos com hem
d'intentar ser per ser millors persones. El meu pare em va ensenyar el concepte de
la compassió. Jo el trobo fonamental. Intento cada dia transmetre'l al meu fill.
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