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La investigadora Remedios Zafra, el filòsof Josep Maria Esquirol, l’escriptora 

Marta Sanz i l’activista Moha Gerehou protagonitzen algunes de les trobades 

  

CaixaForum reflexiona sobre com la 
pandèmia ha canviat el món  

 
 
 
 
 
 
 
 

 La Fundació ”la Caixa” ha iniciat un cicle de converses entre 

filòsofs, pensadors, investigadors, escriptors i periodistes que 

reflexionen sobre qüestions centrals que, arran de l’aparició de la 

COVID-19, han adquirit nous matisos i requereixen noves 

respostes.  

 

 L’ètica, les relacions i els vincles, els diàlegs entre el Nord i el Sud, 

la comunicació i la tecnologia, l’educació i les narracions de futur 

són els sis eixos del cicle Fora d’eix. Desplaçaments d’una 

pandèmia. 

 

 El cicle, organitzat expressament de forma digital i amb una sessió 

final presencial, es podrà seguir íntegrament a l’Àgora Digital de 

CaixaForum. Els diàlegs es publiquen cada dijous a l’Àgora Digital 

del web de CaixaForum, i ja se’n pot veure el primer, a càrrec de la 

filòsofa Begoña Román i l’escriptor José Ovejero. Aquest dijous 

arribarà el segon, sobre comunicació i tecnologia, amb Marta 

Peirano i Remedios Zafra. 

 

https://caixaforum.es/es/digital
https://caixaforum.es/es/digital
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Barcelona, 23 de setembre de 2020. Vuit mesos després de l’inici de la 

pandèmia del coronavirus, CaixaForum presenta Fora d’eix. Desplaçaments 

d’una pandèmia, cicle de diàlegs que reflexiona sobre com ha canviat el món 

després de l’aparició de la COVID-19, quin escenari hem deixat enrere i com 

podem imaginar el món que ens espera. 

 

La pandèmia ha desplaçat metafòricament l’eix de la Terra, l’ha mogut i, amb el 

moviment, les conseqüències han estat literals i ben palpables. Fora d’eix vol 

identificar i analitzar els dubtes i les preguntes que ha generat aquest 

desplaçament i, des d’aquestes esquerdes, el present que tenim i el futur que 

vindrà.  

 

Les relacions i els vincles, les desigualtats entre el Nord i el Sud, la 

comunicació i el control amb unes tecnologies que ja no controlem, l’educació i 

la incertesa, l’ètica que construïm des del caos i la por, i les narracions de futur 

que podem teixir. Aquests són els sis eixos a través dels quals s’estructura el 

cicle. I ho fa a partir de les reflexions d’escriptors, artistes, filòsofs i periodistes 

en diàlegs: veus diverses que se saben fora d’eix i que, precisament per això, 

ens poden ajudar a perfilar un futur que ens desafia. 

 

 

Quina ètica creem amb la COVID-19? 

Diàleg ja disponible a l’Àgora Digital de CaixaForum 

Begoña Román i José Ovejero 

 

La crisi de la COVID-19 ha generat un nou llenguatge que ha 

desmantellat conceptes com ara llibertat, bé comú o responsabilitat. Qui 

els està omplint de contingut? Els estem redefinint per crear una nova 

ètica que inaugura una altra etapa del que ens defineix com a societat? 

La catedràtica Begoña Román conversa amb l’escriptor i assagista José 

Ovejero per posar mans a l’obra en algunes de les grans preguntes de la 

filosofia ètica que, amb la pandèmia, es tensen i es desplacen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://caixaforum.es/es/digital/p/-que-etica-creamos-con-la-covid-19-_a12827319
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Quins reptes i quines oportunitats obren les tecnologies en el món 

COVID-19? 

Dijous 24 de setembre 

Marta Peirano i Remedios Zafra 

  

Com hem canviat la nostra forma de comunicar-nos? I la de treballar? 

Com ho farem d’ara endavant? Per què és tan important reflexionar 

conjuntament sobre la conciliació i les cures en temps de pandèmia? 

S’estan difuminant els límits entre espai públic i privat? Tant l’assagista 

Remedios Zafra com la periodista Marta Peirano, especialitzades a 

pensar la xarxa i el ciberespai, s’encarreguen de qüestions sobre cultura 

i tecnologia des d’alguns dels pilars que aquesta crisi ha esquerdat, com 

ara el treball, la precarietat o la intimitat. 

 

 

Com desplaça la pandèmia l’eix Nord-Sud? 

Dijous 1 d’octubre 

Moussa Bourekba i Patricia Simón 

  

Amb la crisi de la COVID-19, Occident ha trontollat com si hagués 

descobert per primera vegada que la vulnerabilitat també ens travessa. 

Però, com llegeixen aquesta crisi els qui fa temps que pensen en la 

fragilitat de les vides i la desigualtat Nord-Sud? La periodista Patricia 

Simón, especialitzada en drets humans, conversa amb Moussa 

Bourekba, investigador del CIDOB expert en migracions. Junts 

reflexionen sobre fins a quin punt és urgent repensar la idea de 

globalització, o com la crisi que estem vivint reformula les nocions de 

frontera, memòria i temps. 

 

 

Quin és el sentit de l’escola? 

Dijous 8 d’octubre 

Josep Maria Esquirol i Carlos Magro 

 

Per què cal defensar l’escola, avui més que mai? Quins són el temps i 

l’espai que ofereix per prestar atenció al que passa al món? Què ha 

evidenciat el confinament respecte de la necessitat de mantenir-la 

oberta? Per què és tan important anar a l’escola, poder-se desplaçar fins 

allà? En quin sentit el debat que origina la COVID-19 permet repensar el 
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seu sentit en el seu vessant més substancial? I, sobretot, per què aquest 

és un moment especialment propici per formular-nos aquestes 

preguntes? En aquesta conversa, el filòsof Josep Maria Esquirol i 

l’expert en educació Carlos Magro reinicien un debat que no ha deixat 

mai de ser d’actualitat, amb la voluntat d’apuntar, en diàleg, quina és 

l’educació que ens és necessària. 

 

 

Com transforma el virus la forma de relacionar-nos? 

Dijous 15 d’octubre 

Itziar González i Moha Gerehou 

 

Parlem de vincles i espai públic. Com podem donar un sentit nou a la 

paraula contagi? Fins on podem evitar el contacte amb l’altre si som 

cossos interdependents i vulnerables? Quina ciutat alternativa hem de 

proposar perquè ens puguem trobar de nou? Com recuperem l’espai 

públic? On queda l’espai de protesta, reivindicació i manifestació quan 

els carrers poden ser font de contagi? L’arquitecta i activista Itziar 

González conversa amb el periodista, i també activista, Moha Gerehou 

per intentar respondre junts a preguntes centrades en la idea de relació. 

Heus aquí una oportunitat per pensar els vincles que ens separen i que 

ens uneixen. 

 

 

Com construïm les narratives de futurabilitat? 

Dijous 22 d’octubre 

Teresa López-Pellisa i Marta Sanz 

 

Som presos de les narracions del final, dels pensaments crepusculars i 

apocalíptics? Hi ha altres horitzons que ens permetin pensar un futur en 

comú? Quin és el rol de la memòria per fugir d’un present que no volem? 

I el de la ciència-ficció? L’escriptora Marta Sanz i la investigadora Teresa 

López-Pellisa dialoguen en una conversa que evidencia fins a quin punt 

la creació és el lloc on podem trobar, si no les respostes, sí les 

preguntes que permeten fer memòria i imaginar un futur alternatiu, 

potser més nostre. 

 

 

Fora d’eix: cloenda presencial 
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I ara, què? 

Dimecres 4 de novembre de 2020 

CaixaForum Barcelona 

 

El cicle es tanca amb una aposta que és, alhora, una celebració: una 

trobada presencial amb la filòsofa Begoña Román, la investigadora 

Remedios Zafra i la periodista Patricia Simón, tres de les protagonistes 

de Fora d’eix que, a CaixaForum Barcelona, transformaran el diàleg en 

un debat obert i compartit, moderat pel filòsof Albert Lladó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org   

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

Ágora Digital CaixaForum: https://caixaforum.es/es/web/digital/home 

       @FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT 
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