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CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Els conflictes d’interès: una altra lectura

Fer front a un fenomen no 
implica eliminar-lo, sinó 
aproximar-s’hi de mane-
ra consonant a la seva na-
turalesa. Com recull molt 

bé la definició de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya (OAC), un conflicte 
d’interès és “tota situació de risc en 
què l’interès particular d’una perso-
na podria interferir en l’exercici ade-
quat del seu discerniment professio-
nal en nom d’una altra, que, legítima-
ment, confia en aquell judici”. Es 
tracta d’un fenomen, doncs, que pot 
aflorar en persones de contextos la-
borals molt variats: el metge que, per 
actualitzar-se en el coneixement dels 
nous tractaments, accepta assistir a 
un curs subvencionat per la indústria 
farmacèutica, i es troba en la tessi-
tura quotidiana de prescriure fàr-
macs als seus pacients; el periodis-
ta, a cavall entre el deure d’una trans-
missió d’informació contrastada i les 
seves simpaties ideològiques perso-
nals; o el mestre que, havent partici-
pat en la redacció d’un llibre de text, 
es troba en situació d’exercir el seu 
vot en un claustre celebrat per deter-
minar els materials didàctics del curs 
següent, entre els quals concursa el 
seu llibre. La descripció de l’OAC 
copsa a la perfecció l’ontologia parti-
cular dels conflictes d’interès: situ-
acions de corrupció en potència, i no 
pas en acte. La distinció és crucial per 
comprendre la naturalesa moral 
d’aquests conflictes i poder determi-
nar, així, quina és l’aproximació ins-
titucional òptima.  

Lluny del que unes primeres intu-
ïcions ens podrien portar a pensar, els 
conflictes d’interès no són negatius 
per se. Es tracta, més aviat, de situaci-
ons intrínseques a l’existència huma-
na i que, per tant, la defineixen. En 
tant que inevitables, doncs, tenim la 

responsabilitat de gestio-
nar, i no pas de rebutjar, 
els conflictes d’interès. A 
escala institucional, això 
s’ha de traduir en l’afavo-
riment, més enllà de la 
cultura de la sanció, d’una 
cultura de la gestió. En 
aquest context, la penalització com 
a eina reguladora s’hauria de reser-
var, exclusivament, per als actes de 
corrupció efectiva, és a dir, conflic-
tes d’interès mal resolts.  

La correcta gestió de qualsevol 
fenomen requereix conèixer-lo en 
tota la seva complexitat, una exi-
gència àrdua en el cas dels conflic-
tes d’interès, atesa la diversitat de 
formes en què poden aparèixer. 
Aquesta diversitat té a veure, d’una 
banda, amb els elements que poden 
entrar en conflicte (interès públic 
vs. interès particular –sigui pecuni-
ari, social, ideològic, etc– o deure 
públic vs. deure particular), i, de l’al-
tra, amb la naturalesa de la confron-
tació (real, potencial o aparent). 

Actualment, les institucions pú-
bliques, quan es troben davant de 
conflictes d’interès potencials, ten-
deixen a abstenir-se, atès que el fo-
cus d’atenció se centra restringida-
ment en els conflictes d’interès re-
als. Aquest recurs pot resultar insu-
ficient per afrontar el fenomen dels 
conflictes d’interès en totes les seves 
formes. Així, per exemple, l’absten-
ció és inoperativa en relació als con-
flictes d’interès aparents, ja que ne-
cessiten una explicitació capaç de 
dilucidar els mals entesos. Fins i tot, 
en moltes ocasions, resulta inefici-
ent per resoldre els mateixos con-
flictes d’interès reals, ja que podria 
consistir en un mer trasllat del con-
flicte. Per exemple, el mestre autor 
del manual que delega en un com-
pany l’elecció o no del llibre, posa 
aquest company en un conflicte 
d’interès. Més primordialment, pe-
rò, el problema de l’abstenció és que 
dista molt de ser la línia d’actuació 
per antonomàsia en la gestió dels 
conflictes d’interès, que hauria de 
ser la seva prevenció. De cara a 
aquest objectiu, calen anàlisis de les 
principals àrees de risc i cursos de 
formació, així com la introducció de 
testos per a l’autodetecció. Les as-
sessories de riscos penals (compli-
ance) hi ajuden, sovint des de la cul-
tura de la por. 

En definitiva, com passa amb tots 
els aspectes de la condició humana 
que desperten por i malfiança, els 
conflictes d’interès han de ser, en úl-
tima instància, afrontats des del sen-
tit comú (és a dir, amb sensatesa, 
transparència i en comunitat). El 
nostre deure té a veure amb la presa 
de responsabilitat de la nostra condi-
ció d’humans, que consisteix a ges-
tionar-los acuradament en un acte 
de reafirmació de la nostra llibertat.

Els conflictes d’interès 
reals i potencials suposen 
la presència d’un interès 
particular que podria es-
biaixar el discerniment 
professional d’un indivi-
du, de facto o en un futur, 
respectivament, en fun-

ció de si el subjecte ja està en la situ-
ació d’haver de prendre una decisió 
o no. Els conflictes d’interès aparents, 
en canvi, no involucren cap interès 
particular per part del subjecte, però 
podria semblar-ho raonablement. Si 
en un concurs obert es presenta un in-
dividu amb els mateixos cognoms que 
el responsable de contractació, però 
entre ells no hi ha realment cap vincle 
de parentiu, el conflicte d’interès és 
aparent. Ara bé, si el responsable de la 
contractació ha iniciat una relació 
sentimental amb un dels candidats 
que concorren en el concurs, alesho-
res té un conflicte d’interès real. Si el 
subjecte amb funcions de contracta-
ció a l’ajuntament té moltes conei-
xences personals en l’àmbit de la 
construcció però no hi ha cap convo-
catòria oberta, com que no ha de 
prendre cap decisió, no té un conflic-
te d’interès real. Sí que té, en canvi, un 
conflicte d’interès potencial, perquè 
en futures licitacions les seves conei-
xences poden arribar a influir en el 
seu discerniment professional.  

La dicotomia entre conflicte real 
i aparent és important perquè, si bé 
tots dos suposen perjudicis per a la 
confiança pública i la imatge d’inte-
gritat institucional per igual, reque-
reixen estratègies de gestió diferents. 
En efecte, ser conscient de la natura-
lesa dels conflictes d’interès, així com 
la varietat de les seves formes i, per 
tant, saber-los detectar i classificar, 
és imprescindible per fer-ne una ges-
tió correcta.  

ALBA MORÁN CÓRDOBA

GRUP APORIA, UB

Cal 
afavorir, 

més enllà de 
la cultura 

de la sanció, 
una cultura 
de la gestió

FRANCESC MELCION

Els bisbes catalans  
i els presos polítics 

Els bisbes de les diòcesis catalanes han 
publicat una nota sobre la situació polí-
tica actual del nostre país. Benvinguda de-
claració, que era esperada. Els bisbes es 
fan seves unes paraules del papa Francesc 
per proposar “el diàleg com a forma de re-
trobament, la recerca de consensos i 
acords, però sense separar-la de la preo-
cupació per una societat justa, memori-
osa i sense exclusions”. Haurien pogut re-
ferir-se més explícitament a la situació 
dels nostres presos polítics, també amb 
unes paraules del Papa que algun mitjà sí 
que ha reproduït: “La presó preventiva 
constitueix una altra forma contemporà-
nia de pena il·lícita oculta, més enllà d’un 
vernís de legalitat, quan de manera abusi-
va procura un avançament o bestreta de 
la pena, prèvia a la condemna, o com a me-
sura que s’aplica davant la sospita més o 
menys fonamentada d’un delicte comès. 
La qüestió dels detinguts sense condem-
na s’ha d’afrontar amb la deguda cautela, 
des del moment que es corre el risc de cre-
ar un altre problema tan greu com el pri-

mer, si no pitjor: el dels reclusos sense ju-
dici, condemnats sense que es respectin 
les normes del procés”. 

SEBASTIÀ JANERAS 

BARCELONA 

Tutela judicial 
Encapçalo aquesta carta amb aquest tí-
tol amb el benentès que tota persona té 
dret a rebre la tutela judicial, tant si és 
d’una confessió religiosa com d’una altra; 
tant si és ateu com si és creient; tant si ha 
rebut una empremta genètica o una altra; 
tant si té una tendència sexual o una altra; 
tant si pertany a un grup polític o a un al-
tre; tant si és català de naixement com si 
ho és d’adopció; tant si és manifestament 
independentista com si no ho és... 

Tothom, tot ésser humà, té dret a una 
tutela judicial efectiva. No se li pot negar. 
El meu neguit el motiva observar actes 
o comportaments que no puc compren-
dre, com els que van tenir lloc en la ce-
lebració de Sant Raimon de Penyafort a 
Barcelona. 

No acceptar que es digui que hi ha pre-
sos polítics catalans, un fet reconegut re-

centment per l’exfiscal José María Mena, 
i deixar plantat a l’inici del discurs el pre-
sident del Parlament, amb la cúpula judi-
cial de Catalunya sortint de la sala, dona 
peu a entendre que a Catalunya hi ha un 
conflicte institucional molt greu entre els 
dos poders, el legislatiu i el judicial. 

Si des de l’Estat es pretén que tinguem 
por, potser caldria una reflexió profun-
da i entendre que s’haurien de recondu-
ir certes conductes. Qui governa no té 
dret a esclafar els governats (Rousseau) 
i qui té a les seves mans el poder d’ impar-
tir justícia ha de deixar de banda el seu 
pensament polític i actuar des de la nor-
ma que cal aplicar, impartint justícia.  

DOLORS DIVÍ ALASÀ 

MATARÓ 

El nou vell Paral·lel 
L’esperit del vell Paral·lel barceloní es re-
sisteix a desaparèixer tot i l’abandona-
ment d’algun antic teatre ja convertit en 
ruïnes per la desídia dels responsables 
municipals, un Molino que ja no mol el que 
molia i la desaparició dels teatres que van 
donar tanta glòria a la gran via de l’espec-

tacle de casa nostra –especialment musi-
cal–, vieneses inclosos. Supervivents de la 
gradual destrucció d’aquest nostre pecu-
liar Montmartre –denominat així en la se-
va època d’esplendor–, els antics temples 
del music hall, renovats per al confort i la 
màgia del gran espectacle, hi romanen en-
cara. Com el magnífic Rouge, fantastic lo-
ve, una fantasia actualment en cartell, cre-
ada a partir d’una història de la bohèmia 
parisenca, dissenyada amb un gust exqui-
sit d’excel·lent plasticitat escenogràfica i 
dirigida amb la sensibilitat d’un veritable 
mestre de l’espectacle. Bona música, te-
mes memorables, cançons de sempre molt 
ben interpretades i un cor de bellíssimes 
ballarines executen unes coreografies per-
fectes per a un espectacle rodó... elevat al 
quadrat. That’s entertainment. 

 JORDI S. BERENGUER 

BARCELONA
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“Els fills 
t’estimaran  
al marge de les 
hores que els 
hagis alletat”

LARA 
BONILLA

Després de l’èxit del seu anterior lli-
bre, Hiperpaternitat, la periodista es-
pecialitzada en educació Eva Millet 
es va adonar que el tema donava per 
molt més i es va preguntar quin és el 
resultat d’aquest tipus de criança so-
breprotectora. A Hiperniños: ¿hijos 
perfectos o hiponiños? (Plataforma 
Editorial) ens resol el dubte. 

Com són aquests “hipernens”?  
En l’adolescència són com cignes: 
perfectes, preciosos i amb vides gla-
muroses a Instagram, però molt in-
segurs. Necessiten un adult que els 
solucioni les coses. Per això parlo 
d’“hipofills”. Els falta autonomia i els 
fa por equivocar-se i no ser perfectes. 
I l’ansietat s’està normalitzant. Hi ha 
tantes expectatives posades en ells, 
s’ha invertit tant en ells, que no se’ls 
permet fallar. I tenen baixa toleràn-
cia a la frustració. 

¿Però això és real o és l’argument 
comodí dels pares? 
D’una banda, és una frase feta dels 
pares per justificar els fills. Una de 
les característiques de la hiperpa-
ternitat és la constant justificació 
del fill: ell mai s’equivoca. Sempre és 
que té un mal dia, s’ha creuat o té 
baixa tolerància a la frustració, com 
si fos una malaltia crònica. Però si tu 
la justifiques i no l’entrenes, esclar 
que en tindrà! És un tret d’aquesta 
generació. 

Ho dius al llibre. Aquest fenomen 
també s’ha colat a les universitats. 
Als Estats Units es va detectar amb 
els pares de la primera generació 
mil·lennial, quan aquests joves van 
arribar a la universitat. Va ser quan 
es van començar a detectar universi-
taris menys autònoms, que es passen 
més temps buscant l’ajuda d’un 
adult que resolent el problema. I ara 
ja hi ha pares que acompanyen els 
fills a la selectivitat. Els fills són avui 
dia un signe d’estatus i has de demos-
trar que ets millor pare o mare: és 
molta pressió. La hiperpaternitat no 
dona la felicitat. Segons un estudi de 
la Universitat Queen Mary de Lon-
dres, les mares que practiquen la ma-
ternitat intensiva tendeixen a ser 
més infelices perquè mai se senten 
prou bones. Hem de ser uns pares ra-
onablement bons, no perfectes. 

¿Hi ha una mena de competició per 
veure qui és més mare? 
És una competència insana i es do-
na en totes les maternitats i paterni-
tats: l’alternativa i la normal. Ens cal 
una mica de solidaritat i rebaixar les 
expectatives. Hi ha una idealització 
de la maternitat            , que és fantàs-
tica però l’hem estat exercint milers 
d’anys. És una cosa natural i ara sem-
bla que tot ha de ser conscient: l’em-
baràs, el part... On és l’espontaneïtat?  

Parlem de la criança intensiva o 
amb vincle, a la qual dediques un ca-
pítol. Què n’opines? 
És una criança alternativa que, en te-

oria, està fora del sistema, però que 
reprodueix el mateix que el sistema 
competitiu capitalista: el nen és un 
producte i serà millor que un altre 
perquè li donaré els inputs perquè ho 
sigui. I aquests inputs són: el collit, el 
porteig, la lactància sine die... És una 
modalitat d’hiperpaternitat. I les ma-
teixes mares que ho fan no són cons-
cients que és una ideologia. Això fa 
fa que moltes dones se sentin culpa-
bles. No sortirà millor un nen criat 
d’aquesta manera que un criat amb 
biberó i que dormi al seu bressol. Pots 
criar amb vincle i amb amor donant 
el biberó. Jo també vaig portar els 
meus fills a la motxilla però hem ar-
ribat al punt que sembla que el cotxet 
sigui una mena de maltractament. 

És un tema polèmic. Hi ha qui diu 
que va en contra dels drets aconse-
guits per les dones. 
És un retorn al passat: no ho dic jo, ho 
diuen moltes feministes. En temps 
de crisi convé que la dona es quedi a 
casa. I què fem? Muntem una ideolo-
gia. Els fills no t’estimaran més per-
què hi estiguis tot el dia enganxada, 
literalment. El vincle es pot aconse-
guir sense aquesta intensitat física. 
T’estimaran independentment de 
les hores que l’hagis portejat, alletat 
i dormit amb ell. El vincle és una co-
sa espontània i quantificar-lo em 
sembla pervers. L’important és que 
sàpiguen que els seus pares els esti-
men, però aquest amor no és un re-
flex d’un determinat mètode de nai-
xement, de les hores que l’han car-
regat o de si han dormit amb ells. La 
filòsofa feminista Élisabeth Badinter 
diu que és una nova forma d’esclavi-
tud. Tampoc ens passem, però sí que 
hi ha un punt de submissió total al fill 
que no crec que sigui sa ni per a la ma-
re ni per al fill. Ni per al marit. 

Com podem revertir aquesta ten-
dència hiper? 
Relaxant-nos tots una mica. El teu 
fill és capaç de moltes coses sense 
que l’assisteixis en tot. Educar és dei-
xar anar, i hem d’educar els fills a ser 
autònoms. I posar límits. El neuròleg 
Álvaro Bilbao deia en una entrevis-
ta a l’ARA que tan important és 
l’afecte com els límits. No es tracta de 
dir que no a tot però se’ls ha de dir 
que no. La por dels pares és que es 
traumatizin o es frustrin si els dius 
que no. No ets un fatxa per posar lí-
mits. La família no ha de ser una dic-
tatura, però hi ha d’haver una jerar-
quia i, a dalt, hi ha els pares. És millor 
ser pare o mare dels teus fills –no hi 
ha res més bonic– que col·lega. Els 
teus fills ja tenen amics. El que vo-
len són pares.  

Quin tipus de mare ets? 
Soc una mare imperfecta i faig el que 
puc. Jo, per als meus fills, vull que 
tinguin salut i siguin educats: que di-
guin bon dia i gràcies. Els nens ja no 
ho diuen. Prefereixo que el meu fill 
digui bon dia i gràcies que no pas que 
sàpiga tocar el piano als 5 anys.e 

Criança La periodista Eva Millet aprofundeix ara en 
les conseqüències de la hiperpaternitat i explora com 
són els nens i els adolescents d’avui. En el nou llibre, Mi-
llet no eludeix la polèmica i parla de l’entrada de la hi-
perpaternitat a la universitat i de la criança intensivaPeriodista, autora d’‘Hiperniños: ¿hijos perfectos o hiponiños?’

El blog d’Eva Millet, www.educa2.info, ha rebut milers de visites  
i comentaris sobre el fenomen de la hiperpaternitat. RUTH MARIGOT

EVA  
MILLET

“Per als fills 
vull salut  
i educació. 
Prefereixo 
que digui bon 
dia i gràcies 
que no que 
toqui el piano 
als cinc anys”

“L’ansietat 
s’està 
normalitzant 
en els 
adolescents: 
els falta 
autonomia  
i els fa por 
equivocar-se”


