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La gobernabilidad:
ciudadanía y democracia
en la encrucijada mundial
Un títol ocurrent, adequat i després de
vora vint-i-cinc anys, de rabiosa actualitat.
Ens trobem front un llibre on s’explica la
diferència entre governabilitat i ingovernabilitat, que tot sigui dit, falta ens fa i
que sembla que no és tan senzill d’aconseguir... Entendre què forma i conjuga la
governabilitat d’un país, des del punt de
vista dels autors, rau en dos conceptes
claus, d’una banda la legitimitat i de l’altre
l’eficiència de les forces al capdavant d’un
país, siguin conservadors, neoconservadors, lliberals o marxistes.
Al fet d’una bona governabilitat, els autors plantegen el dilema que sorgeix entre eficiència i eficàcia alhora de fer complir accions en un suposat benefici per a
la societat, com s’afronten les pressions i
demandes de l’entorn social, quina és la
gestió col·lectiva del conflicte social i el
plantejament de futur dels nous reptes
com a societat. Juntament amb l’explica-

ció de les dimensions que formen el concepte Estat. Llegir o rellegir el llibre en el
nostre temps actual i convuls on sembla
que cada cop, in-diferentment de la
nostra posició o opinió, aspectes com la
sobirania, l’interès
general, el benestar
comú, la convivència i en definitiva
l’opinió que la societat té sobre la
governabilitat i els
governants trontolla, posar llum
des d’una mirada
amb un prisma XavierArbós i Salv
ador Gin
més ampli, obtin- Editor Siglo Veintiuno deer.
España, 1993.
guem uns criteris i
reflexions per decidir cap a on volem encarar el futur com a societat i per
extensió, personal.

El mal, un mal mayor
Salvador Giner en aquest llibre
parla del mal. Un aspecte que
tothom reconeix però al qual
quasi mai interioritzem i reflexionem sinó que normalitzem. Com
bé diu, és tot allò que ens fa saber
que és el bo.
Segons ell prové d’errar en
sentir, estimar, desitjar, entre
d’altres. Per a mi, aquest llibre

m’ha fet reflexionar que el mal és
una mala gestió del dolor. També
ens ve a dir que:
“Con frecuencia lo que son
males para uno, son bienes o
ventajas para otros.”(P.18)
Fa una comparació molt interessant al primer capítol, on reflexiona sobre la relació de la culpa
amb el mal: “Cuando lo que pasa
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Manual de civisme
És possible tenir una actitud cívica en una
societat on tot va a una velocitat desorbitada, on es fomenta l’individualisme i el
consumisme i on sembla que impera la llei
del mínim esforç? Doncs si, és possible i a
més a més és necessari. Al llarg de la lectura, els autors ens expliquen la importància
de situar el civisme en el centre de les nostres accions.
Els autors posen un especial èmfasi en
aspectes com per exemple la bona educació, la temperància, la feina ben feta, el repartiment del temps, saber dir que no, el
civisme urbà, la participació social i la tolerància zero amb les conductes violentes,
entre d’altres.
Aquestes idees ens han d’ajudar a afrontar els reptes socials que estem vivint, com
són, per exemple; l’augment de les noves
tecnologies i l’ús que en fem, l’envelliment
de la població i el tracte que donem a les
persones grans, l’ascens de l’extrema dreta
i el retrocés democràtic que estem vivint,
etcètera.

Com a ciutadans,
tenim el deure de fomentar una societat educada i cívica, i per
fer-ho cal que ens reconeguem entre tots
nosaltres. És evident que hi ha moltes discrepàncies entre les diferents persones
que formem l’entramat social. No obstant
això, cal impulsar una actitud solidària, per
fer front als nous reptes que vagin sorgint,
mitjançant el diàleg i el respecte als drets
fonamentals.
Ara més que mai és necessari recuperar les aportacions de Salvador Giner referents a la imperiosa necessitat de construir
una societat amb persones cíviques i compromeses.
Enfront dels canvis socials que ens porten a una alienació social, cal recuperar i
redefinir una ètica de mínims que ens permeti conviure a tots. És imprescindible,
que reconeguem les nostres diferencies
però és igualment important que estiguem
units per construir una societat més cívica
i justa.

es bueno, la lengua asume que tiene
algún responsable maligno”.(P.21)
És un llibre que recomano llegir, ja
que considero que pot ajudar a entendre millor el concepte del mal en
aspectes de la vida diària. Tots convivim amb el mal, però seguim vivint o
sobrevivint en una societat contemporánea com diu ell, on el mal és un
habitant més que conforma la societat, per tant és important posar-li
nom, si, però també significat i ori-

Cati Cardona

gen.
Per concloure:
“No abrigo
esperanzas de
convencer a los
aguerridos amigos del sueño de la
razón, entre otras causas, porque no
se encontrarán entre la exigua huesta de los lectores de este libro. A estos últimos mi más coridal i cómplice
abrazo.” (Giner, 2015; P.20)
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