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Cinema

El 15 de gener de 2009 el vol 1549 

bord va amarar al riu Hudson. No hi 

-

-

ment els dos motors de l’avió. Tot 

augurava el més gran dels desastres. 

En qüestió de minuts, 208 segons, el 

comandant Chesley Sullenberger —Su-

lly—

-

nal feliç. L’acció indicada era tornar 

fer-ho? Com va aconseguir que tots en 

sortissin il·lesos? Com va aconseguir 

segons ha fet canviar la formació dels 

-

ons d’emergència.

-

-

-

cident i la miraculosa salvació amb el 

-

tàstrofes, o d’herois, o de tragèdies 

i drames o de situacions angoixants. 

Aconsegueix fer la pel·lícula que con-

home ha de fer, encara que alguns li 

-

atenció no en el fet mateix, en l’ac-

es delibera, i que no és altre que la 

consciència. La consciència no és no-

sinó un lloc en què s’entreteixeixen 

les nostres deliberacions. Així doncs, 

la , una 

consciència que delibera i decideix. 

i sinceritat moral. No és només cine-

ma —gran cinema—, també és ètica   

—gran ètica.

—des de la 

— les deci-

sions humanes estan necessàriament 

-

tats i vulnerabilitats. L’acció indicada 

o aterrar a Teterboro, i no obstant 

amaratge al riu Hudson. Va salvar la 

-

-

el correcte (el que «havia de» fer) i 

A aquesta 

ser vista com 

consciència, una 
consciència que 
delibera i decideix
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va causar danys irreversibles a l’avió, 

-

tractar d’una mala decisió. No es jut-

ja el resultat de la decisió, sinó si va 

ser, o no, una bona decisió, una decisió 

-

-

tés d’una mala decisió. 

I aquest dubte el veiem 

és una bona decisió? 

                     

així ho veiem en el ju-

dici a Sully, és el model 

la «teoria de la decisió 

racional». Decidir no és 

altra cosa que gestionar 

-

algoritmes, i així deduir una decisió 

i la consegüent acció. És un model 

establerta (deductiva, matemàtica i 

funcionament en el món mecànic i 

-

mana. I, així, la manera de saber si la 

correcta (la indicada, l’adequada) és 

-

-

ons de simulació. I, què veiem? Que 

Sully va obrar incorrectament, ja que 

les simulacions demostren que hagu-

-

terboro. Així és. I Sully, tràgicament, 

-

a pos-

teriori, només amb ordinadors o amb 

real, no reconstrueixen la situació 

real». En les simulacions ja saben el 

-

no sabien gaire bé l’abast dels danys, 

-

ria de la decisió racional, i també les 

-

tocols, de sistemes d’ajuda i d’emer-

gència, Sully havia de decidir de for-

ma urgent, i sobre la base de la seva 

Va fer el que havia de fer, el que era 

joc. Les simulacions, aquesta forma 

és «deliberar» i estimar —com diu el 

— i no sim-

de decisions, és a dir, calcular. La de-

liberació és la recerca de la millor ac-

ció en el moment adequat i en el lloc 

-

-

més, invenció, risc i imaginació. L’ac-

L'acció que convé. Sully

ció correcta no és la que es limita a 

-

l’acció que 

convé, que convé al moment, al lloc, 

-

necessàriament que l’avió no s’esta-

velli). Les actuals teories de la deli-

beració en bioètica o en ètica troben 

que ell va fer va ser només 

res heroic ni extraordinari, 

ni miraculós, sinó només el 

que calia fer i el que qual-

-

deliberativa com a recerca 

Potser és el que fa el director 

-

onal. Clint Eastwood fa també la pel-

lícula que convé -

aconseguir en el nostre àmbit —sigui 

el que sigui— l’acció que convé? Vam 

rebre una invitació a l’excel·lència. 

-

lot real, va dir: «S’ha fet servir tant 

-

triar res, aquella situació se’ns va tirar 

a sobre. Ens vam limitar a fer la nostra 

feina. En un món en el qual no tots ho 

-

lentment bé.»


