
Universitat Internacional de Catalunya 
Direcció de Comunicació 

 

Nota de premsa 

 

DESPRÉS DE L’ELIMINACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT A PORTAR-LA EN EXTERIORS 

 Un expert de UIC de Barcelona afirma que moltes persones 

“s’han sentit menys exposades” amb la mascareta 

El doctor en Filosofia i professor de la Facultat d'Humanitats de UIC Barcelona 

Xavier Escribano assegura que “la contínua exposició” a la mirada de la gent pot 

implicar “un cert desgast” i la mascareta “ha permès relaxar-se una mica” 

Escribano atribueix que moltes persones optin per continuar portant màscara en 

l'exterior al fet que “necessiten un temps per a deshabituar-se” i “acostumar-se a 

aquest senyal d'alliberament” 

Considera que “abans de llançar-se cegament al ritme trepidant d'abans” seria 

recomanable “meditar pausadament sobre tot el que s’ha viscut” 

Barcelona, 30 de juny de 2021.- El doctor en Filosofia i professor de la Facultat 

d'Humanitats de UIC Barcelona Xavier Escribano ha assegurat que moltes persones 

“s'han sentit més protegides i menys exposades” amb l'ús de la mascareta, ja que “la 

contínua exposició a la mirada dels altres” pot implicar “un cert desgast”. 

Escribano ha comentat que l'expressió corporal sempre implica “ambigüitat” perquè, 

d'una banda, permet “manifestar-se i aparèixer davant els altres” i, per una altra, 

“t'exposa a la seva mirada, et fa vulnerable”. “Exposar-se contínuament comporta un 

cert cansament d'haver de mantenir la imatge en un món social en el qual se pateix una 

hipertròfia del visual”, ha afegit. 

En aquest sentit, el doctor en Filosofia ha insistit que, encara que la mascareta 

dificultava la comunicació, “ha permès relaxar-se una mica, sobretot quan no 

interessava mantenir una comunicació d'intensitat amb una altra persona”, i ha facilitat 

“aquesta distància que a vegades volem posar amb aquells que pertanyen a un cercle 

de relacions aliè al nostre”. 

Escribano també s'ha referit al fet que una part de la població hagi optat per portar 

mascareta en exteriors tot i que ja no sigui obligatòria i ha assenyalat que, “de la 

mateixa manera que és necessari un temps habituar-se a un nou estil de conducta, 

també es necessita un temps per a deshabituar-se”. En la seva opinió, “encara fa falta 

una mica de temps per a acostumar-se a aquest senyal d'alliberament”. 

 



No obstant això, no creu que després de la pandèmia, es produeixi “una modificació 

rellevant del comportament habitual de les persones si no persisteix l'amenaça i la por al 

contagi desapareix”. 

Sobre la situació actual i el “desig” de gran part de la població a “viure com abans”, el 

professor de UIC Barcelona ha assenyalat que és “comprensible” però ha recomanat 

“meditar pausadament sobre tot el que s’ha viscut” abans de “llançar-se cegament al 

ritme trepidant de la vida tal com la coneixíem”. 

 
En cas d’estar interessats a entrevistar aquest especialista, podeu contactar amb: 

 

Nestor Cumplido 

ncumplido@uic.es 

Comunicació Facultats Campus Barcelona 

T. +34 932 541 800 (ext. 4251) o 657 751 133 

Immaculada, 22 

08017 Barcelona 

 

Sobre UIC Barcelona 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb 

l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a 

la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix 

setze graus, vuit dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia 

oferta de programes de postgrau als seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat del 

Vallès. 
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