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SOCIETAT

Un debat pendent


L’expresident Quim Torra i el filòsof Jordi Pigem
analitzen com la pandèmia ha impactat i afectarà en un
futur la societat

Eduard Casas (de l’associació Gass), Quim Torra i Jordi Pigem QUIM PUIG.

URE COMAS - SANTA COLOMA DE FARNERS

Les 250 entrades exhaurides dies abans posaven en evidència
que el debat organitzat per Sobirania i Salut de Santa Coloma
de Farners juntament amb l’associació Gass havia aixecat una
gran expectació: l’expresident de la Generalitat Quim Torra,
que va haver de gestionar l’esclat de la pandèmia a Catalunya,
entrevistava Jordi Pigem, filòsof i autor de l’èxit de vendes
Pandèmia i postveritat. La vida, la consciència i la Quarta
Revolució Industrial. Així, l’auditori de Santa Coloma va
quedar petit ahir a la tarda per seguir un debat que posava
damunt la taula algunes qüestions que, durant aquests dos
anys de pandèmia, s’han plantejat en àmbits molt reduïts: era
necessari el confinament?, què ha suposat per a la societat
aquesta pandèmia?, per què el passaport covid?, què hi ha
darrere dels poders tecnofinancers i els grans fons? Aquestes
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van ser, entre d’altres, algunes de les preguntes que van buscar resposta i que es van posar sobre la taula, no sense deixar
d’esmentar obres com ara Un món feliç i 1984.

“Vull reivindicar l’home conscient, crític, que s’atura i pensa”,
deia Torra al principi de la seva intervenció i abans de
començar el debat amb Pigem, amb qui es va constatar que
compartien alguns punts i diferien en d’altres. Entre els quals,
per exemple, si el confinament havia estat necessari o no.
L’intens debat –que es va gravar i que es penjarà al lloc web
de l’organització– va provocar l’aplaudiment del públic en determinats moments, com ara quan Pigem va recordar que, durant el confinament, els gossos es podien treure a passejar i
els nens havien de romandre a casa: “Quina persona que odiava les criatures va suggerir això?”
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