
Nou paradigma social:
L’art de viure i conviure. Text de debat núm. 0
- Proposar-se els ideals per a cada situació i desitjar-los.
- Crear iniciatives on puguem veure realitzats, o en camí de realització, els nostres ideals.
-  Com  harmonitzar  la  dimensió  individual  de  l'ésser  humà  amb  la  seva  dimensió 
socioeconòmica i el desenvolupament cultural?

1. PUNT 10 DEL MANIFEST
Solidaritat internacional, no a la guerra, per una Catalunya sense exèrcit i fora de l'OTAN.

2. TEMÀTICA I NÚMERO DEL TEXT DE DEBAT
Nou paradigma social: l’art de viure i conviure.  Text de debat núm.0

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL

3.1. La situació social actual

Molts membres del PC, des de diferents àmbits, fan una descripció acurada de la situació 
en la qual ens trobem. Gran nombre d'exemples de corrupció i malestar social s'exposen 
a la llum pública i s'evidencia la situació, que el Procés Constituent es proposa de canviar. 
Moltes accions, es porten a terme.

En el nou paradigma, social posem el ser humà al centre.

Com estem i què volem?

- La llibertat mancada de valors i de respecte envers l’ésser humà no pot ser la base per a 
la gestió econòmica.
 -Per  a  la  gestió  econòmica,  aspirem a  una  relació  fraternal  i  cooperativa  entre  les 
persones.

- Els tractes fraternals, dels quals gaudeixen algunes persones davant de la justícia, i la 
manca  de  respecte  d'aquestes  mateixes  lleis,  que  pateixen  unes  altres,  no  es 
corresponen amb el que desitgem per a la humanitat.
- Aspirem a crear unes lleis que respectin la dignitat del ser humà i que s'apliquin a tots 
amb igualtat.

- La ciència actualment dominant i la tecnologia ofereixen una visió mecanicista de la vida 
i del ser humà.
L'art d'educar, l'art de curar, la creació artística, plàstica, musical, el teatre, la observació 
viva de la naturalesa, que està en canvi  constant, l'aspecte anímic i  espiritual  del  ser 
humà, etc., tot això és vida, creació constant: no ho volem tenir pautat igual per a tots.
Les relacions humanes són i  han d'esdevenir,  cada vegada més, vertaderes relacions 
anímiques i autèntiques creacions artístiques de contactes personals.
- En tot allò que és cultura, en sentit molt ampli, aspirem al respecte a la diversitat per al 
lliure desenvolupament de l’ésser humà.



Dit d’una manera molt clara:
Què es viu en la realitat actual?

En la Cultura,            la imposició de la uniformitat.
En la Política y la Justícia, la fraternitat mal entesa, l’amiguisme i el favoritisme.
En l’Economia, la llibertat mal entesa, el liberalisme.

A què aspirem en el Procés Constituent?

En la Cultura, a la llibertat i la creativitat.
En la Política i la Justícia, a la igualtat i la impecabilitat.
En l’Economia, a la fraternitat, la cooperació i la solidaritat.

Aquesta podria ser l’estructura social que ens pot servir de base per al procés pacífic, de 
transformació social, al qual aspirem en el Procés Constituent.

És l’estructura social, coneguda com a triformació social, que va proposar el pensador 
austríac Rudolf Steiner, després de la primera guerra mundial, per tal d’afavorir la pau i el 
desarmament,  i evitar les confrontacions.

3.2. Reflexió general

Està naixent una nova consciència

El nou paradigma social pren com a centre d'atenció el  ser humà i la humanitat en el 
seu conjunt, i busca harmonitzar  la  dimensió individual de l'ésser humà amb la seva 
dimensió socioeconòmica i el desenvolupament cultural.

Tenim clar que no serà el mateix,  una mica millorat,  sinó quelcom de diferent.  Anirem 
reconeixent el que és vàlid per anar fent petits passos, descartant el que no serveix, i hem 
de ser capaços de transformar, pacíficament, la situació actual en una de nova. Volem un 
procés constituent pacífic.  No farem una revolució sinó que contribuirem a l’evolució 
del ser humà i de la humanitat.

Com  és  possible  garantir  una  llibertat,  igual  per  a  tots  els  homes  i  dones,  en 
convivència social harmònica?

En els organismes socials, trobem sempre tres esferes que s'han de considerar: la legal, 
l'econòmica i la cultural.

- L'esfera legal:
En l'esfera legal,  la igualtat  dels individus ha d'estar garantida. Tothom ha de rebre el 
mateix tracte en el compliment de les lleis, i aquestes s'hauran de fer i refer fins que siguin 
les més adequades per al ser humà i per a la humanitat en el seu conjunt. Ha arribat 
l'hora d'abolir els privilegis, per tal d’anar assumint la igualtat de tracte, per a totes les 
persones, davant de la llei.

- L'esfera econòmica:
La fraternitat entre els éssers humans podria ser el terme que millor expressa l’objectiu al 



qual  podríem aspirar.  Una  relació  cooperativa,  solidària  i  fraternal  estableix  un  vincle 
profundament humà entre les persones; neix l’interès per altri, i l'egoisme va minvant. Ha 
arribat l'hora de posar-ho a la pràctica.

- L'esfera cultural:
El respecte envers la diversitat / individualitat porta el ser humà responsable a la llibertat.

Aquests són els  tres lemes de la revolució francesa: llibertat, igualtat i fraternitat. 
Aquestes tres  esferes del  ser  humà han sofert  una degeneració  que ha redundat  en 
benefici d’unes oligarquies poderoses i en detriment de la humanitat en el seu conjunt.

La  triformació  social,  tal  com  s’ha  anat  exposant,  podria  ser  un  camí  viable  per  al 
desenvolupament cultural lliure i en convivència pacífica amb totes les altres cultures?
Així tindríem:

per a la Cultura, la llibertat y la creativitat;
per a la Política i la Justícia, la igualtat i la impecabilitat;
per a l’Economia,  la fraternitat, la cooperació i la solidaritat.

Proposar-se els ideals per anar-los fent reals

La Llibertat ha d'estar garantida en tot el que fa referència a la individualitat de la persona 
creadora en la  diversitat  cultural,  per  tal  de poder  desenvolupar  així,  àmpliament,  les 
seves capacitats pròpies i, també, ser respectat en la seva integritat.

- L’art ha d’ocupar un lloc rellevant per al desenvolupament de la creativitat individual i de 
la  transformació  social,  atès  que  possibilita  el  despertar  de la  sensibilitat  per  l’entorn 
natural i cultural.

-  L’oferta  escolar  pública  ha  d'incloure  opcions  pedagògiques  diverses,  on  els 
professionals de l'educació siguin reconeguts com els experts amb la capacitat de decidir i 
on els pares puguin triar l'escola per als seus infants.

- Les medicines naturals centren la seva atenció en el ser humà integral; han de formar 
part, doncs, de l'oferta pública.

La Fraternitat, la cooperació, la solidaritat han de ser el principi motor per a l’economia.

Resta bastant clar que, d'alguna manera, s'ha d'ajudar aquest procés (constituent) per tal 
d’arribar a canviar la situació actual.

Fan falta unes lleis que regulin l'economia en el sentit de la fraternitat i que garanteixin el 
desenvolupament lliure del ser humà, en convivència harmònica i respectuosa envers la 
diversitat cultural.
Aquestes  lleis  s'aplicaran  per  igual  a  totes  les  persones  i  institucions.  Aquí,  tenim  la 
Igualtat de les persones davant de la llei.

No costa gaire de veure que hi ha molt per fer. Un aspecte, potser el més important, és 
l'educació en valors, però no a nivell teòric sinó vivencial, tant des de les famílies i les 
escoles com des de la comunitat.



La creativitat com a base per a l’ensenyament.

- Des del naixement, per mitjà de la imitació, els infants incorporen a la seva personalitat 
la manera de ser, els valors i els ideals de llur entorn, atès que, d'entrada, no tenen la 
capacitat de discernir entre el que és bo i el que no ho és.
És  responsabilitat  dels  adults,  d’esdevenir  models  dignes  de  ser  imitats  i  de 
protegir els infants de tota l'agressivitat que ens envolta.

- A la segona infància, es viu tot amb molta alegria. A les escoles i a casa, ensenyem als 
infants la bellesa de la natura i de la cultura. A l'aula, la creativitat pot ser infinita. Cada 
infant, cada mestra/e, cada escola, cada família, cada barri  té les seves particularitats. 
Aquesta riquesa, que és vida, es pot ensenyar i aprendre de moltes maneres.
Observar  el  desenvolupament  i  l'aprenentatge  global  dels  infants  ens  proporciona  el 
material sensible per a una avaluació del procés de creixement. Mesurar i quantificar un 
aprenentatge abstracte crea malestar a molts infants, en no tenir-los en compte totes les 
seves qualitats humanes.

A la  joventut,  es  busca  el  coneixement  empíric.  Es  vol  observar  la  natura  en  el  seu 
creixement, experimentar, construir, descobrir i viure.
El professional i els alumnes, conjuntament, es fan responsables de l’aprenentatge. Per la 
creativitat, s’arriba a gaudir del treball a classe. Observar la participació i la implicació, i a 
més, un treball que reculli  l'experiència serveix per a avaluar l'evolució dels alumnes.

Com desenvolupar el nou paradigma social?

- Les nombroses iniciatives fraternals d'economia associativa basades en el suport mutu, 
que ja tenim en la actualitat, enriqueixen els valors socials, tan importants per als menuts 
com per a tota la població.
-  L'esforç de mestres i  metges, que impulsen les pedagogies i  medicines alternatives, 
també ensenyen el que hom pot aconseguir per a tota la humanitat.
- L’agricultura biològica i les energies sostenibles són cada vegada més apreciades, degut 
a que són i seran les energies saludables del present-futur.
- Promoure l’art com a activitat fonamental per al desenvolupament de la creativitat i la 
capacitat transformadora dels individus d'una nova societat.
-  La triformació  social,  proposada  com a nou  paradigma social,  pot  ésser  aplicada a 
qualsevol entorn de convivència i pot representar una eina pacificadora.

Així, es pot practicar i observar en petit allò que es desitja per a tothom.

Hem d’aprendre i ensenyar a valorar sempre allò que és positiu i esforçar-nos per 
millorar el que és al nostre abast.

L'Amor, per a l'home i per a la humanitat en el seu conjunt, farà possible:
- el respecte a la diversitat cultural, on cadascú es pugui desenvolupar lliurement;
- una convivència econòmica fraternal;
- un tracte igual per a tothom, en el compliment de la llei, que posa l’ésser humà al centre.

En el nou paradigma cap de les tres esferes socials:



- cultura en sentit ampli,
- economia,
- legislació i política,

ha de predominar.  Hi  ha  d'haver  un respecte  per  cada una  d'elles,  perquè  cada una 
mostra un dels valors fonamentals del ser humà. Cada valor, però, centrat en l'àmbit que 
harmonitza amb el seu ser:

- per a la cultura- educació- salut- art, la llibertat responsable de l'individu.
- per a l'àmbit empresarial- econòmic, la fraternitat entre els homes.
- per a l'àmbit legislatiu i polític, la igualtat de tots els homes.

El ser humà esdevé artista, co-creador del nou paradigma gràcies a les seves capacitats 
fonamentals:

- el pensament,
- el sentiment,
- la voluntat.

L'Amor, essència fonamental del ser humà, portarà:

-  el pensament a crear les lleis justes i  necessàries per tal de garantir la convivència 
social harmònica entre els homes en desenvolupament cultural lliure.
Això forma part del nou paradigma per a l'evolució sana del ser humà i de la humanitat.
- el sentiment a l'empatia, a la intel·ligència emocional, a percebre l'altre per captar com 
se sent. El desenvolupament del sentiment objectiu esdevindrà una nova capacitat del cor.
Això és un aspecte del nou paradigma que contribueix a l'evolució del ser humà i aporta 
un respecte profund envers el ser íntim de l'altra persona.
- la voluntat a abandonar l'enfocament egoista per passar a ser cooperadora i solidària.
Això forma part del nou paradigma.

Un Jo madur, digne del Ser Humà, es posarà així al servei del desenvolupament de la 
humanitat.

Una observació sincera de la situació actual permet de pensar que la creació/evolució del 
Ser Humà és un procés encara no acomplert, i que hi participem en la mateixa amb el que 
pensem, sentim i fem.

Amb  el  nou  paradigma,  el  ser  humà s'adona  que participa,  d'una  manera  cada 
vegada més conscient, en el desenvolupament del ser humà individual i, per tant, 
en l'evolució de la humanitat.

4. PROPOSTES D'ACCIÓ

Per a la cultura:
- Recuperar la tradició d'escoles lliures de la República.
- Llibertat de càtedra per als mestres i professors de tots els nivells, des d'infantil.
- Homologació de titulacions i integració, al sistema públic, de les medicines i pedagogies 
alternatives.
- Capacitació del professorat en noves pedagogies.
- Garantir l'expressió cultural lliure.
- Afavorir la pràctica artística i els treballs manuals a les escoles  i a la vida social dels 
adults.



-  Afavorir  la intervenció de “creatius culturals”  (artistes,  animadors,  monitors,...)  com a 
dinamitzadors de la vida sociocultural.

Per a l'economia:
- Fomentar processos d'Economia Associativa (per exemple associacions o cooperatives 
de productors i consumidors).
- Donar suport a les iniciatives d'agricultura, de construcció i d'energia ecològiques.
- Donar suport a les banques ètiques.
- Promoure l'objecció fiscal a la despesa militar.

A nivell legal:
Elaborar una constitució basada en la dignitat del ser humà en els seus tres aspectes:
- Garantir a tota la població de tenir les necessitats físiques cobertes.
- Garantir una relació anímica-fraternal entre les persones.
- Garantir l'expressió espiritual-cultural lliure.

Promoure debats i accions:
- La triformació com a eina per al diàleg, per a la pau i per al desarmament.
- Crear Grups Sectorials per a la Constructivitat
- L'Assemblea de Catalunya, un possible model de Parlament viable?

5. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA

Llibres:

Teresa Forcades i Esther Vivas, Sense Por.  Barcelona, Icària Editorial, 2013

(Conversa entre Teresa Forcades i Esther Vivas. Ens parlen de manera contundent de la 
violència del sistema. S’assenyala, sovint, des dels mitjans de comunicació i el poder, la 
violència  d’aquells  que  protesten  al  carrer;  però  els  que  ocupen  bancs,  pisos  buits, 
escoles…  tan  sols  reivindiquen  una  democràcia  de  veritat.  En  canvi,  el  que  és 
extremament violent és el sistema actual, que condemna a la fam en un món on abunda el 
menjar; que expulsa la gent de casa seva, quan hi ha milers d’habitatges buits; que ens 
exclou de la sanitat i l’educació pública, mentre augmenten les inversions en l’àmbit privat. 
Aquests abusos, instituïts en el sistema, són terrorisme d’Estat.
Ens diuen que democràcia és viure en llibertat; però on és la llibertat capitalista, que 
valora el risc com un valor de l’economia, quan es rescaten bancs? I, en canvi, hem tingut 
la llibertat de dir que no volem pagar el deute privat? La profunditat de la crisi i l’augment 
de la indignació fan caure la careta al sistema. Hem perdut la por: la legitimitat del carrer 
qüestiona la legalitat del poder. Aquest llibre demostra que som moltes les persones que 
reivindiquem la política com a la lluita quotidiana pels nostres drets).

- Arcadi Oliveres, Contra la Fam i la Guerra, Barcelona, Angle Editorial, 2005.
(Reflexions sobre les desigualtats i els conflictes del món en un sol llibre. Els ingressos de 
les 50 empreses més grans del món són més elevats que la renda conjunta de 160 països 
i la despesa militar mundial és 20 vegades superior als diners necessaris per a eradicar la 
fam. El món es divideix entre els que hi guanyen i els que hi perden, perquè, tal com diu 
l’Arcadi, farien falta tres planetes com el nostre, si tothom tingués el nivell de vida d’un eu-
ropeu. La fam i la guerra s’han convertit en problemes endèmics, aparentment inevitables. 



Però amb el seu discurs pedagògic, crític i personal, combina estadístiques i evidències 
per desemmascarar i denunciar les estructures, els processos històrics i els interessos 
que s’amaguen darrere els conflictes i les desigualtats. El seu ideari desmunta les teories 
del capitalisme més salvatge i proposa tot un món d’alternatives viables).

- Joan Antoni Melé, Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?, Barcelona, Plataforma 
Editorial,2010
(Tenint en compte que el sistema de mercat som nosaltres, si tots canviavem la nostra 
manera de pensar, de ser, d’actuar i d’invertir el nostres diners, canviaria el funcionament i 
la direcció que pren el medi econòmic. L’Estat de la banca i la industria es mouen instats 
pels diners que mouen els individus, els ciutadans, la colectivitat)

- Christopher Houghton Budd, Liberando estrellas circulantes, Madrid, Editorial Rudolf 
Steiner, 2012
Les finances es veuen com a mitjà per crear consciència sobre el significat i el propòsit de 
l’activitat econòmica. En aquest llibre, aquesta idea està dirigida a l’educació. Hi ha una 
manera de finançar l’educació que no sigui elitista, ni determinada per l’Estat? Pot quedar 
l’educació alliberada de les circumstàncies econòmiques, cada vegada més restrictives, 
circumstàncies que hom podria dir que es deriven de l’empobriment de la mateixa 
educació? El llibre esbossa una resposta positiva a aquestes preguntes).

- Rudolf Mees, Dinero para un mundo mejor, San Diego Califòrnia, Editorial Idea Studio, 
1999

(Molts éssers humans es pregunten com podrien utilitzar els diners d’una manera més 
conscient. Quan adquireixen bens, consideren l’ètica, el treball, les polítiques socials. 
Quan depositen els estalvis en un banc, intenten esbrinar per a què seran utilitzats els 
seus estalvis. Aquest llibre canvia el nostre enfocament per treballar les finances a escala 
humana). 

- Rudolf Steiner  Futuro social, Buenos Aires, Editorial Antroposófica, 1989
(Les conferències intenten de donar una base per a la comprensió de la idea de la “tri-
membració de l’organisme social”. Temes que tracta: la qüestió social, l’economía, la 
qüestió del dret, qüestions espirituals).

- Rudolf Steiner, Curso de Economia, Madrid, Editorial Rudolf Steiner, 2011
(En aquestes conferències, es descriu la base essencial econòmica de la vida humana a 
la terra, es caracteritza el treball humà físic i espiritual, el significat del diner, la formació 
del preu just, com també allò que és fonament de la producció, la circulació i el consum 
del que és necessari per a la vida del ser humà en les seves diferents esferes.).

- Bernard Lievegoed, Hacia el siglo XXI, Madrid, IAO Arte Editorial, 2013
(Conferències donades l’any 1972 i, al contrari del que podría semblar, no ha perdut actuli-
tat. Veiem que moltes observacions, respecte a les circumstàncies socials fetes aleshores, 
han estat acomplertes i en canvi, queden pendents moltes tasques per a construir un futur 
realment humà).

Llibres que aporten una visió àmplia del ser humà:

- Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler (2005)  Pediatría para la familia. Salud, Família y 
entorno. Alternativas para el cuidado integral de los hijos. Barcelona, Herder 2007



- Michaela Glöckler y otros autores (1999).  El cuidado del bébé y la educación del niño 
pequeño. Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Editorial Pau de Damasc, 2011

Llibres de gran valor artístic i de valuós contingut educatiu en valors:

- J. y W. Grimm, por E. Jerichau.  Todos los cuentos de los Hermanos Grimm.  Madrid. 
Mandala Ediciones y Editorial Rudolf Steiner,1998
((Els Germans Grimm narren, en imatges, situacions de perills o de possibles desviacions 
dels bons camins i sempre, mostren les solucions. Per als infants, és important que en els 
contes sempre s’indiqui quin és el comportament adequat. Aquestes imatges poden sorgir, 
en un moment posterior: així podran lliurement triar el que mena a bon port. No conté 
il·lustracions)  

- Rosita Mahé. Feliç aniversari, el gran secret del viatge oblidat. Barcelona, ING Edicions, 
1999
(Conte amb imatges poètiques, que ens descriu el viatge d’un nen a la terra. La celebració 
de l’aniversari permet a l’infant de recordar el seu gran viatge oblidat. Il·lustracions, de 
Michèle Pouilly).

- Rosita Mahé / W.A. Mozart (1791) La flauta màgica. Barcelona, ING Edicions, 1999
(Obra  musical  de  W.  Explicada  de  forma  lliure  per  a  nens  escolars,  amb  cuidades 
il·lustracions de Michèle Pouilly.
Aquest conte presenta uns protagonistes que viuen entre les forces de la llum i la foscor. 
La  seva  lectura  despertarà  el  gust  per  aquesta  obra  i  el  desig  d’escoltar  la  música 
d’aquest genial compositor).

- Elsa Beskow (1932). L'ou del sol. Barcelona, ING Edicions, 2005
(En aquest  bosc  nòrdic,  entre  molts  altres  éssers,  com ara  la  granota,  l’esquirol,  els 
bedolls i les molses, hi viu una petita fada que fa un descobriment extraordinari: un ou del 
sol! Aquest llibre ens ofereix una mirada màgica i sensible a la natura i acosta les terres 
fredes a les terres del sol. Il·lustracions, d’Elsa Beskow)

- Elsa Beskow (1910). Els nens del bosc. Barcelona, ING Edicions, 2006
(Els nens del bosc viuen a les arrels d’un vell pi, amb els seus pares.  Al llarg de l’any, 
amb els seus jocs i al ritme de la natura, els nens aprenen a conèixer el bosc i els seus 
éssers. Il·lustracions, d’Elsa Beskow)

-  Amy MacDonald, El petit castor, Barcelona ING edicions, 2011
(El petit castor viu tot sol a la vora de l’estany. No té família ni amics. És un petit castor 
molt trist i solitari. Un dia, però, mentre està plorant, sent algú que també somica a l’altra 
banda de l’estany..  I aleshores, comença l’emotiva recerca d’un amic.

-  Evelien Van Dort, Sóc realment diferent?, Barcelona ING edicions, 2006
(La marieta d’una sola taca està molt trista perquè li han dit que és diferent de les altres 
marietes. - I què si ho ets? - li diu la vella marieta – Si t’hi fixes bé, veuràs que totes som 
ben diferents  i  això  és el  més bonic  que  ens pot  passar.  Precisament,  són aquestes 
diferències les que ens fan a tots únics i especials).

- Angels Consuegra, El somni de la petita Efwa, Barcelona ING edicions, 2006
(Aquest és un conte basat en la vida real d’una nena africana, que es diu Efwa i que va 



ser recollida en un orfenat de Ghana. Efwa no pot parlar ni caminar degut a una paràlisi 
cerebral que pateix; malgrat això, ella sempre somriu i està molt contenta. Acompanyarem 
els nostres petits a conèixer Efwa i veurem com viu, com és el seu entorn i  totes les 
petites coses que desperten la seva alegria).

- VVAA. Cuentos para el jardín de infancia. Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Editorial Pau 
de Damasc, 2011
Conté 22 contes d’arreu del  món,  seleccionats  i  adaptats  especialment   a la  primera 
infància per Heidi Bieler. Els contes generen imatges en les quals, els infants poden veure 
i trobar sentit a les pròpies experiències).

Altres:

- Catalunya, Nació de Pau, Barcelona, desembre de 2013, elaborat per diverses persones 
vinculades a entitats que treballen per la pau. Publicat en:
http://estatdepau.cat/catalunya-nacio-de-pau/
(Un document que pretén contribuir al  debat de com construir la seguretat i la defensa 
d’un Estat, tant si és de nova creació, com si és un dels ja existents. No parla solsament 
dels símptomes, sinò també de la malaltia).
- Rudolf Steiner, el nuevo orden social. http//ebiblioteca.org
- http://www.centredelasorg. Centre d’Estudis per la Pau i el Desarmament
- http://www.objecciofiscal.org
- http://www.criteriiconsciencia.org Criteri i Consciència
- Piotr Kropotkin , El Apoyo Mutuo, http://wwwportaloaca.com  2013
- Josep Pàmies, http://joseppamies.wordpress.com/
- http://www.soysostenuible.org Ecosistema Sostenible
- http://www.essavia.com Mercat virtual de productes i serveis sostenibles.
- http://www.ecosi.essavia.com. Mercat de l'EcoSí.
- http://ecologiadelcapital.blogspot.com Cultivant l'Economia Associativa
- http://www.associative-economics.com  web del Think Tank d'economia associativa
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