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INTRODUCCIÓ 

Per que aquest !libre? 

Tres amics ens vam reunir amb el desig de recre un homenacge a un 
alcre amic comú, l'Agustí de Semir, el pensament i l'actuació del qual durant 
moltíssims anys van ser eficadssims i reconeguts. El noscre proposit era de 
presentar-Ji una Uista de temes diversos perque ens els respongués des d'un 
pum de vista ceoric -ben recentmenc s'ha divulgar la seva activitat practica 
i les reflexions sobre aquesta- i poguéssim publicar les seves idees en forma 
de llibre. 

Les circumstancies no ho van permetre, pero l'Agustí de Semir, ja en els 
úlcims cemps de la seva vida i coneixedor del contingut de la noscra propos
ca, va insistir que calia que algú agafés la responsabilitat de contestar les 
preguntes que li havíem proposat. Creía que es cractava de temes impor
tancs, que en el dia a día eren cractats d'una manera completament banal. 
Calia que algú els exposés amb seriositat. 

No ens podíem negar al seu desig, que aviat vam comprendre que re
presemava l'expressió de la seva darrera voluncac. 

Deis tres amics, només jo cenia l'experiencia d'haver escrit i publicar un 
!libre. Es tracta de L'univers de !'home, XVI Premi $erra i Morec per a obres 
de civisme, que l'Agusd apreciava mole. Aquesta circumstancía, a més a més 
del fet que can sois jo disposava de prou temps lliure per assumir l'endlrrec, 
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van determinar que accepcés de fer-lo, conscient que diffcilmenr estaría a la 
mínima als;ada que ell mereixia. Aixo no obstant, quan vaig cenir enllesrit el 
primer esborrany del !libre l'hi vaig lliurar, i per correu electronic em va fer 
arribar que era allo el que volia que prosseguís. 

Per que aquesc concinguc? 

Cap deis tres amics que vam acordar de proposar-li a l'Agustí de Semir la 
redacció del Uibre no som escriptors, pensadors, filosofs, ceolegs o moralisres 
professionals. En el meu cas, un sol !libre no m'aucoritta a considerar-me'n. 
Els cernes escollics ho van ser des d'una perspectiva claramenc subjecriva. Po
dem dir que s6n qüescions que ens interroguen com a simples ciuradans, com 
a persones no compromeses tampoc en cap actívitat política, excepte la que 
ens correspon com a membres dd poble, com a participanrs de la sobirania 
popular. 

Segurament moles trobaran que certs temes sobren i que en canvi en 
falten moles d'altrcs. D'acord, hi escic completamenc d'acord. Pero he dit 
que la tria va ser feta amb criceris eminentmcnt subjectius i que varn partir 
d 'unes necessicats peculiars que pensem que s6n compartides per molta gene. 
Aixo no vol pas dir que la majoria d'ells pensin com jo en temes com )'amor, 
!'eutanasia, Déu, etc., pero sí que s'interroguen sobre moltes d 'aquesces qües
tions i en general només reben les respostes extremes i conrraposades dels 
seus defensors o deis seus concraris. 

És evidenc que nombrosos autors ja han tractat aquests temes. Per citar
ne només eres de contemporanis, recordarem el catala Francesc Torralba, 
autor de Cent valors per viure, els franceses André Comte-Sponville i Luc 
Ferry, aucors respectivament del Petit traité des grandes vertus í Qu'est-ce qu'une 
vie réussie?, i l'alemany Erich Fromm, autor de L'art d'estimar. Toes quatre 
han escric fors;a més llibres, pero amb els esmencacs ja tenim un bon exemple 
de l'abasc del seu inreres. Sempre, pero, des deis scus coneixemencs, la seva 
optica professional i la seva elccció vital. 

Cal fer un aclariment. El capfrol sobre la llibertat i, en alguna mesura, 
el relaciu a la igualtat estan inspirats en uns breus comemaris que l'Agustí de 
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Semir ens va fer. Després, el seu estat li va impedir de continuar exposanr
nos les seves idees. Les nosrrcs visites van esdevenir visites d 'amics que volen 
fer companyia a l'amic molt malalc. Per aixo, el seu contingut no precén 
refleccir el pensamenc de Semir, tot i que en moles casos s'inspira en aspectes 
de la seva vida. 

Per que aquesta estructura? 

La pau no figura com un valor, sinó com un anhel. I la frarernitat apa
reix en el capf rol sobre la condició humana. I la famflia i el matrimoni, dins 
del desrinac a la pulsi6 Eros, quan cambé moles els haurien sicuat, i amb mole 
bon crireri, en el de valors. La rendresa comparceix el maceix apartar que 
l'adulteri, i el mateix passa amb Déu i aceisme. 

Vam pensar que el contrasc, el clarobscur, atenua alto que considerem 
beneficiós, i que mai no ho és prou, igual que allo que tenim per maligne, 
que sempre poc presentar alguna esquerda de bondat. O no, i alcshores roe 
ressalca amb més relleu. 

Finalment, per que aquest t!col? 

Divagacions. 

El diccionari normatiu ens diu que divagar vol dir 'vagar, anar-se'n d 'un 
coscar a l'alcre fara del lloc on caldria estar. / Oeixar anar la pensa, el discurs, 
d'un coscar a l'altre, especialmenc allunyar-se de l'assumpte que es cracta, 
fora deis lfmits de la raó'. 

Homenacge a l'Agusrf de Semir. 

No cal fer cap comentari. 

Confio que el bon amic Agustí de Semir no s'hauria sentit gaire dece
but amb el contingur final del llibre, i que els dos amics que amb mi van 
preparar el temari, la Maite Cascellet i en Joaquirn Fortino, que sempre han 
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acollit arnb benvoleni;a els esborranys successius que els he presentat, accep
caran el llibre amb comprcnsió. 

A tots eres, el meu agra"imenc més sincer perque sense la seva ajuda i el 
seu impuls no hauria ringue l'ocasió de reflexionar sobre toces les qüestions 
que es traceen en el llibre. 

I no puc deixar de regraciar la mcva dona, l'Imma Pont, que tanc m'ha 
ajudat en J'eJaboració d'aqucsecs línics. 
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I. ANHELS 

LLIBERTAT 

I.;Agustí de Semir definía la !libertar com un misceri, un gran misceri. 
Déu ha donat la llibercat als homes, afegia, pero escem molt condicionars 
per la naturalesa. E l que sí podem dir és que la llibercac, aqucsc gran misceri, 
no exísteix per exercír-la en contra deis altres homes. La llibercat s'ha de 
posar al servei deis altres, al servei del seu bé. 

Coincidencia de visió entre el pensador cristia Agusd de Scmir i el cambé 
pensador, pero ateu, Luc Ferry: Ja llibertat com a misreri. Un misreri que fa, 
o que possibilita, o que permer que !'home sigui fonamentalment llíbercac, 
pero per als altres. És adir, !'home fonamentalment amor. La lliberrar, dones, 
al servei de l'amor, com !'a.mor al servei de la lliberrat, cal coro veurem des

prés. 

• •• 

On rau el misreri de la Hibertar? Lhome esca condicionar per la genetica 
i el medi exterior, ésa dir, per l'enrorn on viu: la fam(lia i l'educació, princi
palment. També per l'alimencació. I perla cultura. Així mareix, per l'actuaci6 
deis alcres envers ell: amorosa, indíferem, agressiva ... Tors aquesrs faccors 
enquadren, limiten o anul-len la llibertat. 
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I també esta condicionat per la contracultura, entesa en tors els sentits 
possibles: negaci6 de la culcura admesa i també de qualsevol valor, per logic 
que ens sembli. Per exemple, quan concemplem el mfn im respecte que moles 
tenen pels altres, o el refús a acceptar toe el que comporta la seva d ignitat 
humana, el seu d ret a la vida. Tot aixo pot penetrar dins nosrre i arrossegar
nos. És com l'aire que respirem. Admissió passiva, per tant, de l'esponrane"itat 
animal pura, sense preocupaci6 racional per res ni per ningú. 

[animal esta determinar perla biología i el medí natural. Els humans, a 
la biología i 1' encorn natural hi afegim la influencia cultural, que ha anac 
evolucionanc com els nostres cossos. Laurence R. Tancredi, psiquiacre i ad
vocar, toe i assenyalar com la noscra llibertac no és can gran com voldríem i 
que esca condicionada per «la nacuralesa interactiva de gens i enrorn, natura i 
alirnencaci6,,, escriu que «les nostres estructures cerebrals no s6n immutables; 
són susceptibles de canvi, per a bé o per a mal». Fins i toe arriba a conclusions 
com ara que els canvis en les concepcions socials sobre les funcions de les 
dones 1<afectaran inevicablement la biología deis seus cervells». Per aixo, se
guint diversos biolegs, J. M. Nogués, a Sexo, cerebro y género, conclou que 
pocser la llibercac és la possibilicac de decidir emre diverses accuacions bones; 
no entre el bé i el mal, sinó entre «diverses accuacions bones». La persona 
predisposada genericament (pares alcoholics, drogoaddictes, sifilícics ... ) vcrs 
la insociabilitat i que, per la manca de formaci6 que ha rebut, no ha aconse
guic conrrarescar el pes de !'herencia no és lliure. Per ser-ho es necessita estar 
en condicions de triar entre diverses actuacions bones. I campoc llavors no 
ens podem considerar lliures del cot. 

Ara bé, si resulta que només escem conformats biologicament per fer 
una bona accuació - un temperament prodig que no li reca gens de gastar i 
cambé d'ajudar els altres fins a quedar-se sense recursos, pero incapat; de cap 
alcra accuaci6-, no podem dir que faci una elecció lliure. 

Tampoc no és gaire lliure el qui, des de la infancia, ha rebut una forta 
influencia en un sentir determinar, que Ji ha soscret la capacitar d 'accuar de 
manera diferenc de la que Ji han inculcac: religíosamenc, ateamenc ... 

I és lliure el qui ha rebut una forca socragada i ha canviat, de sobre, de 
comporcament? A.ixí, l'aceu a qui un accidenc l'ha dut a les portes de la morr 
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i s'ha convertit en un fervem adorador de Déu, o la dona religiosa a qui la 
perdua d'un fill l'ha llan~ada en bra~os de l'ateisme. No podem considerar 
que hagin acruat amb lliberrac, sinó condicionats per uns fets que han des
bordac la seva capacitar d' elecció. No han obrac amb llibertat, sinó impulsats 
per uns sentiments irreflexius. Aixo no vol dir que al llarg de la vida no 
puguin triar entre diverscs accuacions bones, pero l'oriemació de la seva vida 
ha quedar determinada. 

S'entén que Nogués, en parlar de diverses accuacions bones, es refereix 
a les accuacions que resulten posicives per al bé deis alcres. Exclou les que 
cerquen només el propi benefici, en perjudici del deis altees, car en aquest 
cas responen a l'egoisme, és a dir, a l'instinc animal, a la nostra naturalesa 
originaria, que ignora la llibertat. 

La llibertat exigeix esforc;:. Per a la immensa majoria de la humanicat 
resulta més comode deixar-se portar, acceptar passivament que els altres de
cideixin per nosaltres, almenys en les grans qüescions, filosofiques o religioses, 
políriques, socials, que són precisament les que afecten la nostra vida d 'una 
manera més imporcam. 

Quina moral seguirem? Anirem a la guerra? Ens conformarem amb la 
pobrcsa perpetua? Aquestes preguntes ens demoscren com no podem aban
donar-nos en mans deis qui donen ordres. Pero hi ha una cosa més íntima, 
més personal. Quan ens sentim amb llibercac per fer alguna cosa que consi
derem essencial per a nosahres, !'alegria que ens omple no té límics. Ens 
sentim vericablement felic¡:os. La llibertat va acompanyada de joia, sovint de 
felicitar completa. ts la recompensa a l'esforc¡: per alliberar-nos del pes de la 

nacura. 
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IGUALTAT 

Entre els animals no existeix la igualtac, com no exisceix la llibertat. El 
més forc mana, i mascles i femelles tenen perpetuamenc unes funcions ben 
definirles, que res no fa canviar. Un mascle dominanc guia els altres i s'apare
lla amb les femelles, i la resta segueix. Hi ha diversitac de situacions, pero la 
jerarquia queda sempre ben definida, i la funció de cadascú, ben establerra. 
Fins i tot quan moscren comporcamencs més semblants als noscres, com ara 
emocions o consciencia, potser fosca, cal com indica Roger Penrose a The 
Emperor's New Mind, és impensable que puguin decidir que volen crencar 
amb !'herencia narural. No poden decidir que volen ser iguals, com no po
den decidir que volen ser lliures, perque ignoren que és la igualcac i que és la 
llibertat. I..:inscint els empenyera a intentar de substiruir el mascle dominant, 
per dominar llavors ells, pero no a aixecar l'escendard de la llibenac, la igual
car i la frarernirat per a tots. Són cal com els ha fets la natura, i així romanen 
sempre. A alguns bonobos els poden ensenyar el significar de molces parau
les - sis-centes, en un cas excepcional-, pero no és possible fer- los adquidr 
pensaments abscractes. 

Com a animals que som, la igualcat com a realicar natural campoc no 
exisceix entre els humans. És una simple idea, una abstracció. I concem
plant-nos a nosaltres maceixos, amb les enormes diferencies que mostrem, 
veiem cambé que la igualtat en la practica és inexiscenc. fu una fal-lacia par
lar d'igualtat com un fet que es dóna entre els homes. La igualtat és un ideal 
i una tendencia del cor. El socmes, l'ulcracjat, J'humiliat, aspira a ser rracrat 
amb justícia, a ser considerar un igual deis que s6n sobirans, deis que són 
respectats, deis que són honoracs. 

"'** 

Tal com indica J. M. Terricabras a J a tu que t 'importa?, hi ha qui oposa 
la iguahat a la llibertat. Veritable contrasentit! 

Els humans volem ser iguaJs perque volem ser lliures. Com es poc ser 
lliure si hi ha algú que esta per damunt i ens mana? En !'empresa, en el 
govern, com entre les societats animals, sempre trobem algú que dóna ordres 
j uns alcres que obeeixen. Uns que són més lliures que uns altres. O, com a 
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Animal Farm, d'Orwell, uns que són més iguals que uns altres. El que passa 
és que la igualtar participa del caraccer de misceri de la llibercar. De la macei
xa manera que és un misreri poder allunyar-nos de l'animalicac i decidir 
entre diverses accuacions bones, ho és poder separar-nos del determinisme 
genetic i ambiental que ens imposa la desigualtat social, corporal, cerebral, 
neuronal i hormonal entre homes i dones o entre forcs i febles, entre accius 
i passius, etc. - desigualtat heretada dels noscres avanrpassacs prehumans
i decidir que volem ser iguals, homes i dones, groes, negres, i de qualsevol 
color que vulguem imaginar, d'una cultura o d'una ahra, mole intel•ligems i 
no cant, d'aquesca religi6 o d'aquella, alrs i baixos o pigmeus, rossos i more
nos, d ' ulls foscos o clars . .. 

La consecució de la igualtat cambé requereix esfor~. t.s una conquesca 
contra els que s'hi aposen, de fet perque ja els esta bé la posició de privilegi 
que cenen. Per aixo ens falta molt de camí per recórrer, perque és un procés 
gradual d 'allunyament de l'animalitat. 

El senriment d'igualtat no es troba en el rnareix nivel! entre roes els 
humans. Moles, per acavismes, per cultura o religió, o per simple orgull, la 
ignoren en la practica i traccen els alrres com a inferiors, com a desiguals. 
D'alrres, ben a consciencia, pel seu afany de poder, de domini, d 'exploració, 
irnposen lleis que atempten contra la igualrat. 

El fanatisme és un factor, gravfssim, de desigualcat. Po t ser religiós. 
Els qui no professen la maceixa religió no posseeixen la verirac j percanyen 
a una classe de gene allunyada de Déu, qui sap si fins i toe avorrida de Déu. 
Fins i coc dins la mateixa religió les diferencies d'opinió són malvades per 
als fanarics. La rnés mínima desviaci6 de l' ortodoxia és una pecar grav(ssirn 
d'heretgia, que en alcres temps es purificava amb la foguera. 1 avui mareix, 
entre alguns, es continua pagant amb la more, no a la foguera, pero sí amb 
bombes, fusells o ganivecs. 

Cal reconeixer que existeix un fanatisme més suau, que esta conven<;ut 
de posseir la vericat pero no usa mitjans tan extrems com cls que he descríe 
per defensar~la deis que té per enemics de la verirac única o per imposar-la 



als que en discrepen. De cota manera, no cransigeix en res, la seva tolerancia 
és de fo rma, no de fons. 

El fanatisme pot ser racial, nacional, políric, i fins i toe, ridkulament 
pero cragicamenc massa vegades, esportiu. El partidari d 'un club que no és el 
noscre, d' un esporcista que no és el que pteferim, com a mínim és pee, a 
volees, salvatge. Mai no és un igual. 

Els afamats de poder cenen en els fanarics els seus fidels més addicres i 
efica~os. En el Hder sense escrúpols, el fanacic h i croba qui pensa per ell i li 
fixa una missió, qui el fa panícip d

1
un grup de semblants i qui exal~a, diri

geix i aprofüa la seva energía violenta. La seva vida ja té un sentir, i la té 
gracies al cap. Li deu el fer de posseir un projecte vital i fara per ell coc el que 
li mani. 

Queda el grup, mulcirudinari, deis que no s6n fanatics, sin6 covards o 
porucs. No s'arriscaran mai en defensa de res. Obeeixen, i fins i toe seguei
xen, el fort, el poderós, no per convenciment sinó perque és més fon que 

ells, perque té el poder que els pot esclafar. Accepten la desigualtac. 

També ens podem referir aJs creduls: bona fe, poca cultura, poc habit 
de reflexió i de decisió. Si algú mana, si algú és en un lloc que consideren 
superior, deu ser perquc s'ho mereix i cal escoltar-lo, donar-li credir, pensar 
com ell, fer el que ens aconselli, o el que ens orden i. 

JUSTfCIA 

Segons sane Tomas, ,,la justícia és una volumac perpetua i constant de 

donar a cada ú el seu dret». 

Definició suficienc? No, i el mateix autor afegeix que és «exacta si es 
compren bé>1. l per aixo la completa dienc que «la juscícia és la vircur que torna 
a cadascú allo que se Ji deu». Tot i aixi, sense macisar més, pot significar una 
injustícia tremenda. En efecte, que és aJlo que es deu a l'esclau? Si som escla
vistes, no Ji devem res, excepcuam el mameniment de la seva esclavitud, de la 
seva dependencia absoluta d'un ahre. I al rreballador? El sou, és evident, pero, 
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que és el que determina la paga del seu creball? El que li vulguin pagar els qui 
el concracten! Aixo depen de la llei de l'oferra i la demanda i, qui té el poder 
definitiu a !'hora de l'inrercanvi entre treball i remuneració? Han de produir
se unes sicuacions ben escranyes perque el creballador pugui imposar-se. Ho 
aconsegueix un especialista a'illat i mole bo, o un jnepte en temps d'escassesa 
de col-legues seus, o moles treballadors agrupats en sindicats. Pero, encara, 
quin poder cenen els sindicacs quan l'economia va rnalament, o simplement 
quan l'empresariat vol augmenrar els guanys, o rebaixar preus per resistir a 
la competencia, o per anul-lar-la? El nostre cemps no ens moscra gaires exem
ples de poder en mans deis treballadors. 

La justfcia no es pot pensar deslligada de la llibertat i la igualtat. Van 
junces. On hi ha llibercac i igualtat hi ha juscícia. Si accepcem la definició 
d'Ulpia recordada per Francesc Torralba que la ccj usdcia és la volunrac cons
cant i perpetua de donar a cadascú el que li pertany», el que ens pertany a 
toes és la dignitat humana i la llibenat i la igualtac que se'n deriven, encara 
que sigui com a possibilitat d'assolir-les. 

*** 

A voltes, potser gairebé sempre, pensem en la justícia en termes de fets 
imporcanrs: una agressió bel-lica basada en interessos economics, una llei 
injusta envers un gran sector de la població . . . 

Tarnbé, en un a.mbit més relacionat amb cls nostres intcrcssos immcdiacs, 
clamem per la juscícia quan ens veiem socmesos, per exemple, a haver de parir 
abusos per pan d'algú amb més poder o amb més influencia que nosalcres. 

Hem de reconeixer que tots cometem acres injustos quotidianament. 
Seguint els exemples que posa Comce-Sponville, quan venem una casa, ad
vercim al comprador que al coscar hi ha ve'ins sorollosos de nir, o que a 
l'hivern es crobara amb humicats a les parees? No té dret el comprador a 
saber-ha per tal que pugui avaluar si el preu que Ji demanem compensa o no 

aq uests inconvenients? 

*** 
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1,Exeat aula qui vult eru pittS», aconsellava Luca, tal com ens recorda 
Moncaigne. Que abandoni els palaus el qui vol ser just. Allí no hi trobarem 
justícia, sínó afany de poder, de domini , de submissió. Sense cap revolució 
violenta, com canviarien, si un día es trobaven sense vots, sense compradors, 
sense seguidors! El qui és just en roe, té drer a reclamar la jusrícia en toes els 
acres deis alrres, comenc;:ant per les accuacions deis qui manen. l és just 
desobeir-los quan acempten precisament contra la jusdcia, contra allo que és 
degut a algú, a alguns o a moles. 

La justícia, com la llibercac i la igualtac, no renen un límit superior, 
infranquejable. Ningú no pot afirmar que ja s'ha assolit el maxim de juscí
cia, d'igualtat i de llibercac. Tates cendeixen a l'infinic i semprc podem aspirar 
a més llibercac, a més iguaJcac i a més jusrícia. L'única limiració és la que 
prevé d'elles maceixes. La llibertat no poc anul-lar la igualcac ni la jusrícia, i 
la igualtat no ho por for amb la llibertat i la justícia, i aquesta rampoc no por 
anar en contra de les alrres dues. Pero sí que podem aspirar, i ens hi hem 
d'esforc;:ar, a impulsar totes tres cap a nivclls cada vegada més alcs. 

DEMOCRACIA 

Govern par le peup!e, pour le peuple!: plenitud de la sobirania del poble. 

Qui és el sobira, en les nostres democracies? «El poble11, responem co
fois i rapidament. El poble de toe el món? Dír que sí sería la resposca més 
logica i assenyada. La gran família humana, sobirana única a la Terra. «Pero 
no!», exclamarem esverats un cop hagim fer l'exercici de pensar i de deixar 
que la por s'apoderi de nosalcres. Si reconeixem la sobirania de tots els ho
mes i les dones del món, ens esborraran. Ens caldra, dones, marisar afirmacions 
can agosarades, que s'adiguin més arnb el nostre ínceres immediat. Podem 
deduir que una suposició més prudenc seria declarar que la sobirania, per a 
nosaltres, resideix en el poble de la Unió Europea. Exisceíxen un Parlamenc 
europeu i una proposca de conscitució única. Topem amb una dificultar, 
canmaceix. Fins ara la constitució que ens ha esrat presencada no ha prospe~ 
rat per l'oposició deis votancs de dos escacs. Els alcres no han comprar per a 
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res, rant si hi han votar a favor com si s'han absringur. La sobirania europea, 
per tanc, !'han exercida els vocants deis dos estat que: no van acceptar la 
constituci6: la minoría deis europeus. Si aixo servís d'exemple perque les 
minories deis estacs de la Unió Europea veiessin reconegudes les seves aspira
cions sense limitacions, d'acord amb la llibertac, la igualcat i la jusckia! 

••• 

Democracia, hem dit, govern par le peupie, pour le peupft. 

Bella proposca! On l'observem? En quin indrec floreix la llibercar? On 
es respecta la igualtat? On hi ha justicia? Moles pregonen que voleo implan
tar la democracia i prescindeixen de la jusdcia, menystenen la igualcar i 
suprimeixen o redueixen la llibercat. Són veritablemenr demacrares? S'ho 
creuen, o simplement es declaren democrates perque aixo afalaga els vo
tants? L'adulaci6 els permec d'assolir el poder o de continuar-hi, poder que 
no posen a1 servei del poble. 

Sobirania del poble! El concepce més noble és el més degradar. En nom 
de la sobirania del poble es van fer forts individus com Hitler, Stalin i els 
seus sequayos arreu del món. A través de les urncs o del cop d'escar, van dir 
ben a1r que representaven la voluntat del poble i es van dedicar a construir 
un aparell polític basac en l'egoisme més inhuma o el fanacisme més violent, 
i van fer emmudir roes els qui no compartien la seva idea del poder. 

Si la sociecat esta regida pel contracce de que ens parlava Rousseau, els 
polícics han de seguir el consell d' Alain, recordar per Comce-Sponville: «En 
qua1sevol contracre i en qualsevol incercanvi, posa'r al lloc de l'alrre, pero 
amb cor el que saps, i, suposanr-te tan lliure de necessirats com un home por 
ser-ho, mira si, en lloc seu, aprovaries aquest inrc:rcanvi o aquest contracce ... 
Posar-nos en el lloc del poble, aUiberars de rot interes propi, de qualsevol 
afecció política, religiosa, racial o culrural, pero aporcant-hi toes els nostres 
coneixements, esrudiacs en els llibres o apresos de la vida, perque pugui de
cidir amb coneixement, amb !libertar. 

*** 
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No hi ha estats sobirans, sinó pobles sobirans. Els estats són una cons
crucció mental amb la qua! molts s'apoderen del poder que pertany al poble 
i s'erigeixen en ordenadors de la vida i de la mort d 'aquell. Dicten quin és 
l'ambic de l'estar que governen i, quan els sembla, declaren guerres, és a dir, 
condemnen a mort milers d 'homes, dones i nens. Tor i aixf, cal reconeixer 
que la democracia és un substitut imperfecte de l'ideal de govern efectiu de 
tot el poble. És impossible reunir toes els milions que el formen, pero aquesc 
fet no és cap excusa per a la mandra, i no cal dir per a l'afany de domini. 
Amartya Sen, a Development as freedom, ressalra la necessitat de concebre els 
individus no com a paciencs sinó com a agents, així com de realitzar debars 
públics i ben documentats sobre qüesrions importancs que afecten a corhom, 
com ara la redistribució de la renda o la provisió gratui'ta d 'un servei públic. 
I rebla el seu pensament amb l'afirmació que «el debat públic i la participa
ció social són, dones, fonamentals pera l'elaboració de la política economica 
i social en un sistema democratic». 

La sobirania efectiva del poble és el fonament jurfdic, igual que moral, 
de la democracia i, per tant, de la justfcia, de la igua!tac i de la lliberrat. 
Sense la sobirania del poble aquests conceptes són buits i qualsevol els pot 
omplir amb els continguts que li plaguin més, nobles o indignes. Només la 
sobirania del poble els por definir i ordenar al bé de la col,lecrivicat. I col-lec
civicat no vol dir submissió d'un grup minoritari o d'una sola persona a un 
altre de majoritari, perque en definitiva la sobirania popular neix de cada 
persona, lliure, justa i democrata i no d'una massa amorfa d 'individus aple
gats grega.riament. Per aque.sc motiu ni un sol home ni una sola dona no pot 
ser sacrificar o sacrificada en nom d'un mal denominar interes comú, perquc 
seria un atemptat criminal contra la mateixa sobirania del poble en nom de 
la qual es voldria cometre aquella barbaritat. 

Existim els homes i les dones, sobira cada ú i cada una, lliures i iguals, 
amb llibe.rtat i igualtat limicades només per ells mateixos. La sobirania resi
deuc en cada membre del poble. Si decerminades persones, homes i dones, 
lliures, justes i democrates, se senten posse"idores de la seva sobirania pero 
formanr una col•leccivitat diferent de !'oficial, ningú no els la poc negar en 
nom d'una sobirania superior. Si decideixen separar-se de l'escac, o exigeixen 
el reconeixement ple de la seva identicac, aquesr fer no significa la disgrega
ció d'aquest estat sinó la seva edosió millor. 
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Els pobles de t>Europa de l'Est nascuts ben recenrmenr, encara que ha
gin aJ-legat drets histories -que en cenen- per separar-se de J'URSS, en 
realicac és la seva voluntat de constituir-se en estats diferencs el que els dóna 
plena legicimirac. Semblancmenc passa amb els pobles asiacics o africans. I el 
maceíx podem dir deis estats aparegurs després de la Primera Guerra Mundj
al, o de Noruega, en separar-se de Suecia. I de Cuba, Mexic, Brasil i roes els 
pa"isos sud-americans, i encara abans deis Escats Unics, en crencar amb els 
estats que els havien coloniczats. 

El ritme de naixement de nous pobles encara no ha culminar, car no 
exisceix cap llei nacural que hi posí límits, i les lleís deis governanrs són 
caduques, i fori;a vegades es dicten quan no són necessaries, quan els fers 
les han desbordades. Tanmaceix, amb el ternps els pa'isos abans dominadors 
acaben considerant-se 1emares patries» deis nous estats. l, orgull a pare, 
cenen raó, perque no hi ha res de més noble que treballar per la lliberrac 
deis altres. 

*** 

La sobirania del poble, quan és ignorada pels governants, es pot mostrar 
d' una manera explosiva. El poble es treu del damunt el jou que el subjecca
va. Tant li fa que el sotmetiment afecci la població femenina, els esclaus 
negres o els pobles que se senten com a tals i reclamen el seu drer a viure 
d'acord amb aquest senciment. Es produeix l'alliberamenr. Ningú no poc 
negar el caraccer de sobirania popular al conjunt de les dones o deis negres, 
o dels pobles que volen ser reconeguts dins el concert polític mundial. En 
certs casos són minories, pero can sobiranes com les majories. Són minories 
imegrades per persones consciencs de que són i de quins són els seus drecs, 

individuals i com a comunicar. 

*** 

.És bo proclamar la bona nova de la democracia. del govern del poble 
peral poble, a toe el món; anunciar-ho amb paraulcs i amb fecs. Pero quines 
paraules i quins fecs hem escoltar i hem contemplar? Els revolucionaris fran
cesos van forjar el lema liberté, égalité et fraternité. En nom seu van implantar 
el Terror. Ara cenim els Drets de l'home. Quants diners esmercen els estats 
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democratics a actuar a favor deis pobles amb democracies incipients o 
nul-les, treballanc per mos.trar-los que la fraternirat és més que una paraula, 
que Ja igualcar és una realitat assumida de debo, j que la llibercat és sempre 
respectada? Fan cap pedagogia d'aquests valors indubtables? 

La saviesa deis savis no pot fracassar en aquesca missió pedagogica. Si 
troben vies correcces per on encaminar ]a vida dels humans en aspecces com 
ara la salur, etc., no poc ser que no trobin com fer arribar el seu missacge 
alliberador a roe poble que el necessici per ser realmenc sobira, ésa dir, Jliure, 
igual, just i demacrara. Ells han de ser el revulsiu que faci que la societat 
civil, el poble, tal com reclama Salvador Cardús amb insistencia, prengui la 
iniciativa de recuperar allo que és seu, la sobirania, í la faci efectiva. Aquí í a 
roe arreu. 

REPÚBLICA 

:És la conseqüencia logica de la democracia. Qualsevol altra forma de 
govern és una deformació de !'ideal democracic, No importa quines siguin 
les raons que hagin duc un poble a establir una forma de govern democracic 
no republica, la realitat és que una democracia que no és república és una 
democracia a mig camí, no consumada, esguerrada. Que perdurin altres for~ 
mes per qüescions tradicionals o per por a cops de sabre no n'alcera la 
il-legicimirat. El poble sobira cé el drec, i l'obligació, d 'elegir toes els seus 
governancs i cap d'aquests no por quedar fora de la seva Jliure decisió. La 
persona que simbolitz.a l'Escat i que el representa aJ més ale nivell ha de ser 
elegida pe! poble i les seves funcions han de tenir un límit temporal. No 
importa que en algun momenr determinar aquest mareix poble hagi acceptat 
la monarquía. Qui gosara afirmar que el poble, en fer-ho, soca les circums
cancies que sigui, ha venuc a perpetu'itat la seva més alta sobirania? Com es 
por considerar legal cap llei que desposseeixi el poble del senyaJ més pales del 
seu caracter sobira? 

La república, segons Monresquieu, és el sistema polític que exigeix el 
rnaxim de virtut. Toes els altres sistemes, aparencmenc, no en necessicen tan
ta i per aixo paradoxalmenc són can proclius a la corrupció. Q ui por jurar 
que un rei, o una reina, en definitiva un home o una dona tan fragil com 
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qualsevol altre, que no depen de ningú sera sempre honrat en les tasques que 
ti toca fer, per poques que siguin? 

La república pura no existeix. Molts governanrs republicans contro
len els parlamenrs i imposen lleis que els donen un poder enorme, en fors;a 
casos absolut, que els col-loca en una sicuació impossible de controlar. La 
bogeria del poder desmesurat els condueix a les arbicrarietats o a les barba
ri tats més nefasces, tanr per al seu poble com per als altres. Fins i toe a les 
repúbliques més democratiques, cal molca honradesa i molta fermesa de 
caracrer als governants per resistir les tempracions de la propia vanitac i les 
pressions deis deshonestos que només cerquen el seu inceres, menyspreanc 
el bé públic. 

Per ara no exisceix cap sistema poHric millor que la democracia i, per 
tanc, que la república, i aquells que no exerceixen el poder políric ni econo
mic, ni viuen sora la seva ombra i protecció, han de propasar i fer coneixer 
les fórmules més idonies per controlar els governancs o, millor, per aconse
guir que el poble participi efeccivamcnt en les decisions. 

SOCIALISME 

És assenyac parlar bé del socialisme després de l'escrepicosa ensulsiada 
que ha experimentat en els anornenats estacs socialisres? O del cancamenc en 
que viuen els ciutadans deis llocs que encara porten !'etiqueta de socialisces? 
Tanmateix, el socialisme, en especial en la versió comunista, així com el 
movimenc acrara, van representar els incents teorics més nobles de construir 
una sociecat veritablement democracica, fonamentada de debo en la sobira
nia del poble, tant en el nivell polftic com en l'economic. 

Que va passar? Dones que les estructures són neutres, no cenen moral, 
ni bona ni dolenca, perque no són persones -els únics éssers que poden 
actuar amb juscícia o no- i, per tant, resultaran justes o injusces segons com 
les aproficin els homes que arriben al poder. El gran error del comunisme va 
ser creure, o fingir que ho creien els qui després el van crair, que les estruc-



tures canv1anen les persones. Tanr la natura, com allo que consrru'irn els 
humans, que som natura, pare indestriable de la natura, és bona o és dolenca 
segons l'ús que en fem, segons que ens allunyem de la natura pel camí de la 
lliberrat, la igualtat i la justícia, o que ens hi endinsem, esdeveninr així ani
ma!itat irracionaJ, vegetabílirac immobil, mineraJicat inerta. Per9ue podem 
recórrer tors aquescs camios inversos de la humaniczaci6. 

L'anarquisme prescindia de l'Estat, és a dir, de les esrrucrures. A 
Catalunya es va fer un incent d 'implancaci6 d'una economia col-lectiviczada 
impulsada pels anarquisces, pero, al marge que la guerra es va perdre -i 
amb ella cot el que havien fer els perdedors-, la violencia terrorista que van 
desformar era l'anunci que el seu sistema resultaría injust, en cas que ha
guessin guanyac, com ho va ser el feixisme franquista. Allo que comenc;a 
amb la more de persones és criminal i ho sera mentre duri. La malignirac 
habita en el cor deis homes, no en les coses, no en les estructures socio
economiques, sin6 en els individus que se n'aprofiten. I aixo és va.lid cant 
per al socialisme com per al capicalisme. Contemplat objectivament, un sis
tema que atorga la propiecat deis mitjans de producci6 a toces les persones i 
no pas a unes quantes, és més jusc que no pas el que no ho fa. I és més jusc 
el que procura que cadascú contribueixi al bé comú segons les seves capaci
tats i que rebi segons les seves necessitats, que no pas el que exprimeix la 
majoria i limita els beneficis als pocs que se saben situar. 

I.:estructura prevista pel comunisme, la propietat productiva en mans 
de la societat o deis creballadors, és un edifici bastit sobre uns fonaments 
magnífics, la participaci6 en les decisions de tots els homes i dones, i amb 
uns materials insuperables, la contribució entusiasta de mes dls. 

*** 

I.:esfondrament a la majoria del m6n deis regims pseudosocíalistes ha 
comportat que els defensors del capitalisme poguessin manifescar a boca ple
na í amar3,cs d 'orgull que, tal com ells anunciaven i repecien, el capiralisme 
és l'únic sistema economic viable perque neix de la nacuralesa egoísta de 
l'home. Basar l'organització economica en l'alcruisme general és pura uto
pía, afegien, és somiar rruites. Aquestes manifestacions són interessades, 
egoistes i no tenen en compte el peosament d'homes com Amartya Sen, ja 
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cicat abans, premi Nobel de Ciencia Economica l' any 1998, de qui la Reial 
Academia Sueca va afirmar que ((en combinar les eines economiques amb les 
filosofiques ha restaurar la dimensió etica del debat sobre els problemes eco
nomics més vita!s1>, i de qui Kofi A. Annan, Secretari General de l'ONU, va 
dir que «els pobres i els desposse'ics no podien trobar un paladí més eloqüent 
i perspicac; entre els economisces que Amartya Sen1>. Aquest economista indi 
insisceix sobre la necessitat, cambé esmemada anteriormenc, de proporcio
nar la ínformació -no la propaganda- més ampliament i honescamenc 
documentada als ciutadans> i de promoure la panicípació de toes ells en les 
qüescions que els afecten vicalment. 

Hauria acceptac el poble nord-america la segona guerra de !'Iraq si se li 
hagués die la vericac, si se l'hagués informar correctamenc, sense incerferen
cies polftiques ni religioses, donant-li l' oportunicat de formar-se un judici 
sere i equanime del que se li proposava? l de les conseqüencies que se'n 
podien derivar? Que hauria passat si, un cop arribar cada ciucada a una deci
sió meditada, és a dir, lliure, i per cant havenc esdevingut ell maceix més 
lliure, s'haguessin creat formes de d.iscussió i presa de decisions col-leccives? 

I els ciucadans europeus? Es van produir manifescacions massives con
tra la guerra; es por assegurar que els que no hi van participar n'esraven .a 
favor? Escic convenc;uc que només es van quedar a casa els porucs i els indi
ferents, que mai no es comprometen, i els qui escaven lligacs amb els parcits 
que governaven, per credulitat, per fanacisme o pcr cgoisme . 

••• 

Per assolir, no ja !'ideal de la democracia plena, de la república socialis
ta, del somni anarquista, sin6 tan sois una de les etapes intermedies, cal 
temps, és cert. Pero seria for~ més curt si tots els beneficiaris de l'acumula
dó de capital en poques mans acuressin la seva voracicat i si el poble, il,luminat 
pels savis, uobés per ell maceix els inscrumencs optims per avani;ar en el 
camí del progrés, del desenvolupament que, en definitiva, i cito un cop més 
Amartya Sen, «poc concebre's com un procés d'expansió de les lliberrats reals 
que posseeixen els individus». l!s a dir, la llibercac individual és un factor de 
progrés col-lectiu, social i economic. Qualsevol rescricció que hom fací 
d'aquesca llibertat, en nom del que sigui, és un elemenc desescabiliczador 



grav(ssim de la societat. No es consrrueix una societac democracica, ni se la 
defensa, limirant la llibertat. Fer-ho és una demosrració de miopía esgarrifo
sa i una declaraci6 pública d 'impocencia i d'incapacirat . 

AUTORITAT 

Són diverses les definicions que el diccionari dóna del mor, si bé roces, 
amb més o menys intensitac, afirmen que l'aucoritat té un efecte coerciriu 
sobre els alcres, sobre els que no escan revestirs d 'aquesr ornamenr. Així, 
llegim que l'aucoritat és l'«arribució i l'exercici del dret o el poder de manar, 
de regir, de governar, de dictar lleis, de fer-les observar, ec:c.», o bé alrres 
definicions, com ara: el «poder d'imposar-se a l'opinió deis aJrres pels merits, 
per la superioritat, etc.>>, o el «text d 'un escriptor o d 'una instituci6 de pres
tigi que sosré el semit d' una paraula o l'ús d'una conscrucci6 sincaccica». 

En els diccionaris anglesos, a més d'accepcions semblancs a les descritcs, 
hi figura la definici6 «confidence resultíng from great expertise», confianc;:a que 
resulta de l' expercesa, d'allo que hom sap fer bé. Confianc;:a, decisió lliure, 
no imposada per ningú. Confiero en la persona que ens ha demostrar que fa 
el seu treball d 'una manera excel-lenc. No es rracca d'haver-nos deixat influi r 
per les enraonies, sinó de bons operaris, que amb el seu crebaJl ens certifi
quen que hi podem confiar: bon treba11 de paleta, de fuscer, de mesrre, de 
filosof, d 'arquitecte. Tots ells, i no uns pocs privilegiacs, són autoricacs quan 
ho fan bé. Pero cap d ' ells no és ningú pcr imposar-se a1s alrres en vircut del 
merit, per la superioricac. Com a molt, podem accepcar com a mescres aque
lles persones que sabem que viuen la llibertat, la igual cae i la juscfcia. Mescres, 
perque cenen gran experiencia en allo que conforma la democracia, i amb el 
seu capcenimem fan pedagogía de com cal viure. No s'imposen; ensenyen. [ 
confiem en ells. Són autoritats. 

Quanc a 1' ecimologia del mor, els anglesos el fan derivar del liad auctho,. 
i en aixo coincideixen amb Joan Coromines, encara que escrigui auctor, el 
qual indica que «el seu semic oríginari va ser 'creador, autor'11; l'obrer que 
treballa amb amor envers el que fa, el picapedrer del conte que no callava 
pedra sinó que bascia cacedrals; creadors. 



I.:aucoricat només l'hem d'enrendre com la capacitar de crear confiant;a 
per J'obra feta o que es fa. Una obra al servei deis alrres, altrament no provo
caría cap mena de confian~a, com ara una obra artística, literaria, i rambé la 
porta ben acabada i segura. O l'accuació política que eradica la pobresa. Ésa 
dir, obres d'un valor maxim en el seu cerreny i que presten un servei positiu 
als altres. Sigui una emoció escecica, sigui la seguretat que la porra caneara 
bé, sigui que no hi haura més pobresa. 

Quancs polftics, dels que manen o deis que volcn manar, es dediquen a 
fomentar el pensamenc conscienc i la llibertat per part deis ciutadans? Quan 
contemplem com els parcidaris d'un polftic que ha guanyac unes eleccions 
ho celebren, ens adonem, si no ho havíem fet abans, que no és el raciocini 
allo que els ha estar transmes. Escan dominacs pds impulsos més viscerals. 
!;alegria d 'haver ven~ut i humiliac els parcidaris d'un altre pol(cic, d'un alece 
parcic, els crasbalsa l'enteniment, si és que no l'havien perduc mole abans. La 
política convenida, no en un joc, que poc ser mole noble, sinó en una mane
ra de satisfcr cls inscincs més baixos de les persones!, no dedicada a enlairar-les 
sinó a enfonsar-les més i més en el panem et circenses; o convertida en l'odi í 
el menyspreu envers I' oponenr. El poble esdevingur, per la descura o l'inte
res deis que posseeixen el poder, en simple massa, degradada, scnse ferment 
que la faci esdevenir pasta bona per a un món millor. 

Que diferent aquesr quad.rc del que descriu Tzvctan Todorov, cicac pcr 
Luc Ferry. encara que referir a un altee contexc pero que és igualmem aplica
ble a aquesc: «Llavors la vida quocidiana deixaria d'oposar-se a les obres d'art, 
a les obres de l'esperic, í passaria a ser en el seu conjunt tan bella i plena de 
sentir com una obra». Trobem, finalmcnr, el poble enamorar de la vida, no 
impulsar simplement per l'instint biologic de sobrevíure, sinó guiar per la 
seva intel-ligencia, que l'il-luminaria sobre la bellesa i la bondat de partici
par, directamenc i indirecta, en la gestió de la vida comunitaria i la propia; la 
bellesa i la bondat de participar en l' estudiº deis afcrs d'interes general i en la 
presa de decisions, i la bellesa i la bondat del creball concret que hom fa 
quan el fa enamorar de !'obra que brollara de les seves mans, ésa dir, del seu 
cervell. Pero perque. la vida quotidiana de toe el poble tingui el valor d'una 
obra d'arc cal que els polítics, els qui governen, siguin realment creadors, 
aucors, perque el seu exemple resulci pedagogic per a toes els ciutadans. Tris
tament, com reconeix el polític Joan Rígol, massa vegades la «política es basa 
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només a demostrar, davant uns cimadans passius, !'eficacia administrativa 
dc:ls seus gescors, i a fer-ho amb metodes especialirzats a convencer les mas
ses. No és una política propia de la "consciencia de ser poble'' s inó 
d'administradors d 'uns "poders"». 

JERARQUIA 

És una paraula antipacica, que ens fa arronsar el nas. De seguida ens 
imaginem un jerarca p le de medalles i galons, ma.nant d'una manera inflexi
ble uns subordinats que obeeixen sense reticencia, almenys aparent. Com 
podrien no fer-ho? Si en plena batalla un soldat rep l'ordre de sorcir de la 
trinxera i atacar i matar l'enemic, sap que, o fa el que li manen, amb el perill 
probable de morir en l' intent, o desobeeix, cosa que fara que el matin ins
tancaniament per covard. No li queda altra alternativa que arriscar-se a anar 
endavant, car porser encara se'n sortira. AJmenys fins a la nova ordre d'atac. 
I sempre n'hi ha que se'n surten. D'entre els qui van desembarcar a les plar
ges de Normandia, a la Segona Guerra Mundial, alguns van poder arribar a 
París, sans i estalvis. Quants, tanmareix, es van quedar pel cam!, mores o 
feries? Toes eren germans. Els jerarques, que can sovint es fan anomenar pa
res de la patria, del poble, de la conscicució, van oferir els fills en sacrifici. El 
plany de Wilfred Owen, more a la Primera Guerra Mundial, musicat per 
Briccen en el seu War Requiem prou que ens ho diu: «Llavors Abraham s'al
~a ... després allarga el g.anivet per matar el seu fill . Pero un angel del cel va 
cridar: "no facis res contra el noi!" Pero el vell no ho volgué i mata el seu fil!. 
La meicat de la llavor d'Europa, un a un»; de la llavor d'Europa i del món 
sencer. Per als governants ensuperbits i per als afamats de diners no hi ha 
acurador, per més que el clam del poble, la veu de Déu, cridi: ((acureu-vos!». 

També ens ve al cap la figura d'individus vestits de negre, cal~ant botes 
i brandanc barres de ferro o cadenes, quan no pistoles, disposats a demostrar 
la seva superioritat testicular a jueus, gitanos, immigrants, homosexuaJs i a 
tots els qui no pensen com ells. O la d'un eclesiastic movenc-se enmíg d'una 
cerimonia barroca, entre fum d'encens i reverencies múltiples, revestit de 
manera ridícula i amb un capell encara més de riure. 
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La paraula jerarquía és diamecralmenr oposada a les paraules democra
cia, justicia, igualtat i llibertat. l a autoritac, en el seu sencit més pur. 1 no cal 
dir a sobirania del poble. Allí on hi ha jerarquía aquelles no poden existir. La 
jerarquía és el baf abrusador que les mata. I si algun jerarca les usa, és per 
amagar h ipocritament la seva realitat malsana. La jerarquia és !'enemiga na
rural tant del procés d'humanirzaci6 de la nostra especie com sobrecot de la 
nostra mateixa existencia com a humans. Ens recoma a la prehumanirzació, 
car privar de la llibercat de pensar i de decidir és convertir les persones en 
animals. 

*** 

Rousseau ens adveneix que «la voluntat dominanr del príncep no és, o 
no ha de ser, sinó la voluncat general o la llei)). Després explica que passaria 
si no ho fes: «escabliria, per dir-ho així, dues sobiranies, una de dret i una 
alcra de fet; la unió social s'esfondraria i el cos políric es dissoldria». 

Encara que de moment s'esrigui complint l'amarg advertiment de Lyorard 
quan augura que «la classe dirigenc és i ser~ cada vegada més la deis decididors. 
Ja no esca conscitu'ida per la classe política tradicional, sinó per una base 
formada pels caps d'empresa, alcs funcionaris i dirigents de grans organismes 
professionals, sindicals, polítics i confessionals», aquesta forma nova de je
rarquia s' esfondrara. No es po t manten ir indefinidament I' exclusió del poble. 

Les organitzacions que creuen que han de basar-se en la jerarquía, és a 
clir, en la falta de justícía, d'igualtat, de llibertat, en definitiva, de democra
cia, escan confessant així que sobren. Per que exisreixen els exercirs? Dones 
perque exisceixen les guerres, el pitjor mal que afligeix la humanicat. Sense 
guerres els exercits serien innecessaris del rot, i els seus jerarques en primer 
!loe. I sense ells no hi hauria guerres. Mencre hi ha professions que treballen 
per millorar la humanirat, com els mescres, i la seva tasca sempre sera im
prescindible, la de militar neix per defensar-se deis atacs deis altres o per 
atacar. En tots dos casos, sigui per: rebutjar les escomeses deis alrres, sigui per 
arremetre contra els suposacs enemics, la guerra és un mal provocat pels 

homes, més ben die, pels qui els manen. 
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Quina és la finalitat de les religions amb estructura jerarquica, de dret 
o de fec? Els seus jerarques són els homes que, brandant com una arma el 
seu coneixemenc d'un !libre, fan que el poble acati com vingut directament 
de Déu allo que ells els diuen. Les religions jerarquitiades volen imposar 
als homes i les dones una certa idea de la divinitat. Tares creuen posseir la 
ventar. 

POBLE 

Em fixaré en primer lloc en l'accepció més humil del mot poble. t.s a 
dir, el de població perita. 

Un poble, l'embrió autentic de la societat. No importaría que el primer 
agrupament huma format conscienrment, de manera meditada i no pas es
pontaniament, hagués estat la ciutat. En esdevenir sedentaris els nostres 
avantpassats, la ciurat -com Jericó ja abans que la conquerissin els hebreus
hauria estar la pensada d'un tira, delerós de mostrar !'esplendor del seu po
der. Ella s'hauria convercit en el model de toes els altres assentamencs humans. 
Fins en aquesc cas, és ben probable que el desig de procecció hagués dut 
abans els homes a bastir el seu refugi al cosrat els uns deis altres. Constru'iren 
recers humíls que, més tard o més d'hora, els poderosos crobaricn indignes 
de la seva gloria i projectarien una gran ciurac, adequada a la scva majesrat, 
on construir el seu palau magnificent. 

Un poble petit és embrió i cel-lula primordials del poble en el sentir 
ampli de «conjunt deis habitants d'un país, units per vincles naturals i soci
als». Toe el que va més eolia d'aquescs vincles és artificial. I no és que 
l'anificialitat sigui dolenta, perqu~ és la manifestació de la intel-ligencia i 
l'activitat humanes, el seu resultat, i alhora allo que l'ajuda en el seu camí de 
distanciament amb relaci6 a la natura. Pero els passos d'allunyament han de 
ser sempre voluntaris, si volem respectar la llibertat, la igualtat i la justícia. 
Per aixo cap poble, en el segon significar del mot, por imposar-se sobre un 

altre poble. 



Els pobles petits, en el sentit inicial, no escan tancats en si mateixos. 

S'hi produeix constancmenr una entrada i sortida de persones: nois i noies 
forasrers que s'han casac amb genr del poble i que s'hi incorporen, d'alcres 
que se'n van a alcres llocs per fer el maceix, artesans que s'hi estableixen, 
mossos de pages que hi van per treballar. Les festes són una ocasió perque hi 
arribin persones d'alrres Jlocs per esbargir-se, o firaires ambulants i fins i toe 
capcaires que confien a rrobar-hi algun alimem i alguna ajuda dineraria. 

Allo que anomenem societat croba en el poble petit la seva concreció 
perfecta. S'hi donen tots els elemencs que la constitueixen, pero a una 
escala humana. Ensorrar l' Imperi roma, la vida es va ruralitzar. L'alca cul

tura es va esllanguir, pero als pobles es conserva la cultura popular ancestral 
i s'hi van fo rjar les noves llengües romaniques. El desplegamenc esplendo
rós de la poesja deis crobadors i deis seus conrinuadors, com Petrarca, Villon 
i March, no s'hauria produ"ic, o hauria continuar aferrada a la Jlengua an
ciga. El poble perit és el refugi deis humans, cant quan les escruccures fallen, 
com quan els habitants de les ciucars se semen ofegars perla incomunicació. 

Incapa~ de fer la guerra i necessitat de pau, és l'exemple pera tot el conjunt 
d'homes i dones que conscicueixen un poble en sentir ampli. I ho és per a 

aquesta immensa col-lectivitat que coneixem amb el nom d'humanitat. 

*** 

El poble pecic es relaciona amb alrres pobles, i entre tots es va formant 
una xarxa, que s'estén. A volees un riu ample i impetu6s, d'alcres una selva 
gran i espessa, fan que la comunicació no vagi més enlla. També l'obscacle 
por ser una serralada mancada de passos facils, o una plana erma. Dins els 
límits d'aquestes fronteres, que coneixem com a país, els pobles intensifi
quen la seva relació i creen inconscientmem una idenrificació comuna, que 

amb el temps esdevindra conscienr, sobretot si alcres faccors, com l'emergen
cia d 'un poder aglomerador i d'una ciurat que es converreixi en mirall pera 
roes, apareixen i s'esrabilirz.en. Ha nascuc un poble coma conjunc deis habi
tancs d'un país, units per vincles naturals o socials. Un poble sobira, sobre el 

qual ningú no té dret a imposar-se. 

També pot esdevenir-se, tal com assenyala Prat de la Riba que, aparent
ment, no existeixin barreres narurals, geografiques. A la mateixa plana 
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centreeuropea trobem tres pobles ben diferenciats, el frances, l'alemany i el 
polones. Pero no ens deixem enganyar, la mateixa gran extensió de la plana 
devia impedir que cada poble s'escengués gai re enlla, un cop escablert en un 
lloc decerminat, fo ra del cas que, amb el temps, la pressi6 demografaca o la 
fam. o l'acractiu d'un benescar superior, empenyés algun grup cap al cerricon 
deis alcres. Aix!, en algun momenc els germanics no se senciren can a gusc en 
els seus dominis, i per aixo van envair en repecides ocasions els rerricoris del 
sud, més atraccius i rics, fins que una bona pare d 'ells s'hi van quedar, pero 
acabaren diluint-se lentament amb la població indígena. 

El poble, com a comunicar extensa, si no ha caiguc en ]a jerarquirzació 
i la militariczació, amb el seu seguici d 'afany de rapinya, de conquesta, de 
domini i explocació, no és tancac, esca can oberr a !'exterior com el poble 
petit, !'aldea de poques cases. Unes vegades amb menys incensitat, d 'alcres 
amb molca, els incercanvis de persones encre un poble i un altre es produei
xen sempre. Els pobles incorporen d' una manera pacífica noves persones, 
noves llengües, noves cultures. La Cacalunya nord-oriental deis segles IX i X, 

quan la noscra llengua apareixia, escava formada principalment per hispano
romans, hispanogocs i francs. Al nord-oest hi coexistía el poble de substrae 
lingüíscic i cultural base, que desenvolupava cambé una llengua romanica 
propia. Fusionacs toes, després s'escamparen pe! sud i l'oesr. Al segle XJV 
ningú no es recordava de les respeccives cradicions, que, canmaceix, conrinu
aven ben vives pero de manera inconscient. Formaven ja el fons cultural de 
roes, amb matisos que ens assenyalen encara aquell llegar amic. Quan, en el 
segle anterior, Cerverí de Girona, en el seu plany per la more del vescomte 
de Cardona Ramon Folc VI, s'exclamava: «Cauiuyna!, la mort qui.i vos sostrays 
a vos e totz los vostres trop mermatz>, és pales que es refería a cor un poble 
conscient de la seva unitat. S'havia crear una idencicac col-lectiva. I el poble 
catala no s'ha canear mai. Ni les muncanyes que el separen deis alcres pobles 
pel nord, ni els antics erms de l'oesc, o el gran riu del sud, i encara menys el 
mar obert a llevant, li han comporcac l'a'illamenc, sinó que li han permes de 
rebre i d'enviar persones i mercaderies, cls dos facrors, comunicació i co
meri;:, que han possibilitat que la humanicat avancés i que els pobles es 
formessin, alhora en riquesa de concinguc i en identicat propia. I en llibercac. 
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Si cls avatars histories fon que un poble quedi incorporar a un Escat, el 
poble no perd la seva identitac. I poden néixer pobles nous, grups que es van 
adonanc que posseeixen unes caraccctfsciques diferencs de les deis vei"ns i que 
desitgen viure-les sense entrebancs ni impedimencs. 

Tam els primers com els segons tenen dret a formar el seu propi Estat, 
si aquesta és la seva voluncat, o a regir-se per lleis propies, acordades per clls, 
si decideixen de mantenir-se dins l'Estat al qual van ser incorporats o dins el 
qual han nascuc. 

Sorcosament, la paraula poble té una tercera significació, nobilíssima, 
que el diccionari no registra; certament, superior a ciucadania. Es refereix al 
conjunc de toes els homes i dones del món sencer que no exerceixen funcions 
de comandamenc polícic, toe i que la sobirania resideixi en ells. Tal com 
diuen els anglesos, 11the mass of persons without speciaL distinction, privifeges, 
etc.», la massa de persones sense discinció especial, sense privilegis, etc. Po
ble; nom pro pi de les persones despullades de qualsevol guamimenc, equipades 
només amb la seva dignitac humana. 

NACIÓ I PATRIA 

Nació, paraula vinculada a ntixer, és el lloc on hem nascut, e1 territori 
delimicac, en general, encara que no sempre, per unes barreres naturals, com 
hem vise abans en referi r-nos a poble. 

Ha estar, i per a molts continua essent, un mot ple de ressonancies 
emotives. Ens porta a la mene l'ancígor, els fets que considerem re1levants de 
la nostra historia, els moments de tristor, la llengua, els costums, la ciencia, 
el dret i la literatura heretats deis avis, etc. No obscant aixo, roes aquescs 
dements els podem referir, mole més, al concepte de poble. 

Nació, territori, espai geografic no poden cenir mai la for~ del mot poble, 
que és el conjunr de persones unides per uns vincles, uns Uigams. Deia que 
pobLe, en el sentir restringir, ens fa pensar en unes cases, la cobertora mínima 
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de les nec.essicats deis homes i les dones; i en el senrit ampli, en el conjunc 

d'homes i dones que se sencen identificats per unes caraccerísciques comunes. 

En tots dos casos, és l'elemenc humi el que destaca, el que té valor, i 
més a més únic. Les alcres coses són accessories i els pobles ho han compres 

així des de fa moles segles: England, cerritori deis anglesos; Deutschltrnd, deis 

alemanys; Frana, deis francesos; Gasconha, deis gascons, Catalunya, deis 

catalans. Alrres denominacions cenen menys for~a perque no es refereixen 

als homes i les dones que es van unir inconscientmenc fins a formar un poble 

conscienc de ser-ho. 

Exisceixen escats que proclamen amb la for~a de l'exercic que són una 

nació i que cap enricac territorial inferior en mida i situada dins deis seus 

límits escarals no ho és, i aquesta mateixa manifescació cridanera, i sobreroc 

amenat;adora, corrobora la manca de solidesa del que diu. Un poble no ne

cessita cridar ni fer sortir les armes per ser-ho; ho és i prou. I si reclama el 
seu dret a ser reconegut com a nació, en realicat el que esca demananc és de 

ser reconeguc com a poble, i poble sobira. 

Tornem a reflexionar un momenr sobre la paraula pobú. És poble un 

monarca? Ho són els anomenacs nobles, tan sovinr ben innobles? Ho són els 

rics, els poderosos i els famosos? A !'hora de votar afirmaran que percanyen 
al poble sobira, pero, se semen formanr part del poble ras? No, la distancia 

que creuen que exisceix entre ells i la resta de la població, deis escombriaires, 

deis paleces, dels mecanics, és abismal. La seva mene ha creat un fossat que 

impedeix que concebin que els homes i les dones del poble siguin cls seus 

iguals. Llavors parlen de nació, de patria; podran dir que ells i jo som fills de 
la mateixa nació, de la maceixa patria, per la qual cal oferir-ho roe, fins i roe 

la vida, i podran oblidar l'empipador mor pobie. Perque ells no són poble, 

són l'ariscocracia del poder, dels diners, de la fama. 

*** 

Els revolucionaris francesos van posar mole d'emfasi en el moc patria. A 
més a més, el fervor perla patrie substicui'a l'anciga veneració pel roi. En lloc 



de viure, sacrificar-se i morir pel rei, havia arribac el momenc de fer-ho per 
la patria, aquest ens dífús que no és ni terricori ni poble, que és una vaguetat 
concretada en esculcures o pincures de multituds enardides enmig de les 
quals destaca una dona amb els pies a )'aire i animant el poble a lluitar concra 
la tiranía. Avui dones sense ocultar els pies són un pad fic espectacle esriuenc 
quotidia aJ llarg de la cosca, de manera que aquesta representació ja no por 
servir per abrandar ningú darrere una causa sempre guerrera. Més aviar el 
cos sencer nu d'homes i dones de toe el món a les placges ens parla d'harmo
nia i pau. A Le Mythe de Sisyphe, Camus considerava un fet important 
1' exposició deis cossos nus1 cosa que no passava des deis grecs. 

És evident que una idea pot bastir un poble, i fer una la humanicat. 
No una idea imposada, sinó lliurernenc acceptada. Seria el pas definiriu de 
l'homínid a !'huma, del món de la natura al de la mene. Pero no sol ser 
així, i per aixo no és escrany que de la Revolució Francesa en sorgfs l'Imperi 
napoleonic. Primer, perque va néixer macanc, i de la more no en neix vida 
sinó podridura. Segon , perque es craccava d'imposar aquelJs ideals, que 
conscruirien la nova Europa, a toes els pobles, els quals els haurien d'aca
car. Un emperador pera toe Europa, al fronr d'u.n exercit poderós, n'era la 
garantia suprema. Contradicci6 ma.xima, car un emperador i un cxercic 
que imposen el que sigui no són precisament uns exemples de pau i de 
democracia, ni de llibercac. 

La patria, en el pensament deis seus exaltadors, anava infinicament més 
enlla dels amors nacurals. L'amor a la patria havia de superar tots els alcres 
amors, que Ji quedaven subordinacs. Trair la pacria per amor als fills, als 
pares, a la família era un delicte esgarrifós que mereixia les penes maximes. 
En aquest concexr es compren I' estupor i la indignació que van sacsejar els 
pacriotes francesos quan Maurice Thorez. va declarar que si es produ'ia una 
guerra entre l'Occidenc, el capicalisme, i l'URSS, el socialisme, els comunis
ces francesos es posarien aJ costat deis seus germans de classe soviecics. 

*** 
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La patria no és res i no poc unir, i menys, lligar ningú. H a desaparegut, 
com els reís, els quals va substituir. La patria no arrossega ningú, si no és un 
fanatic o un credul. Els revolucionaris francesas ho van comprendre amb rapi
desa. No ho deien, pero van refermar de seguida l'Esrac cencralisra, hereu 
directe de la monarquia absolutista borbonica. No hi fa res que exaltessin la 
patrie i prodamessin arreu el lema de liberté, égalité et fraurnité, el que volien 
era la uniformirz.ació, que no té res a veure amb la igualrar. Prou ho van haver 
d 'aprendre els camperols de la Camarga, que després d'haver vist dura ne segles 
com la reialesa se'ls enduia la sal de les seves maresmes, i es pensaven que per 
fi en podrien gaudir, es van trobar que el nou regim se n'apropiava, com a 
successor de l'antic Esrat. Semblantment, toes els que no parlaven frances van 
caure en la servitud d'haver de refusar per indigna la llengua propia i adaptar
se a la que es va proclamar com a llengua de la República. És que reconeixien 
que només la imposició, la servirud en cotes les seves formes, en especial pri
vant les persones de la seva llengua, de la seva cultura, de la seva historia 
propia i de la seva idencirac, podien crear en elles la convicció que exisria una 
patria comuna superior a les seves petices coses. Els revolucionaris francesos 
van esgrimir el lema de liberté, égalité et fraternité per imposar la coerció, la 
uniformitat i la intolerancia. Amb un ideal extraordinari van enganyar la gent. 

La patria és una irrealitat. La patria serveix can sois perque algú obrin
gui beneficis emparar en el seu nom, que proclama sagrat. D 'aquesta manera 
fa que d'altres s'enlluernin. La patria és un fantasma. Qui vol creurc: en 
fancasmes? 

CIUTADANIA 

Coromines ens informa que el mot cíutada apareix per primer cop a la 
noscra llengua al segle XIII, a la Cronica de jaume I, en Llull i a les Costumes 
de Tortosa, i queja llavors tenia les tres accepcions principals, aixo és, 'habi
tant permanent de ral ciurac', 'que hi gaudeix deis drecs de ciuradania' i 
'conciucada'. Ciutada era el que vivía a ciutat i gaudia d'uns drecs reservars 
als que cenien reconeguda la cacegoria precisament de ciutada, diferenr de la 
de simple stadant. A mitjan segle XV, Joanoc Martorell usa la paraula ciutada 
amb el significa e de 'conciutada', substirn"it poc després per aquest darrer. 
Abaos, pero, el 1400, rrobem la paraula ciutadania. 



Per qu~ ciutadania va passar a designar la rocalitat d'una població que

no esta formada ínrcgramcnt per habicancs de ciutacs? Ens crobcm, amb el 
significat de la paraula ciutadania. davant un cas més demoscratiu del mcnys
preu secular envers els pobles i les viles que han manifestar semprc, no can 
sois l'aristocrkia i cls rics, sinó també la imcl-lcccualitac, els il-luscrats í fins 
i roe el poblc menut de les ciucats. El menysprcu manifesc que s'expressa en 
canes llibrcs ancics com lo Crestia, d'Eiximenis, i d 'altres de for1ya més mo
derns s6n una prova d'aquell senrimcnt de supcrioricat per pare deis habitants 
de les ciucats, grans i peciccs. 

Pcr qu~ els habitan ts de les ciurats cnyoren el camp? No em refercíxo a 
les fugidcs massivcs deis caps de setmana, sinó a la complaenc;a que hi han 
ringue des de l'antiguitar. Els versos d'Horaci i Virgili en són una mostra. 
Pocser és que ells el vívícn dins de casa seva quan plovia o feia fred i passcja
ven pels prats i el bosc quan el temps era bo, mentre que els pagcsos 
s'escarrassaven soca el sol i la pluja per proveir els amos de bons alimenes. 

Qui sap si les expressions de lloanc;a envers la vida al camp només són una 

exalcació de la vida regalada que duien ells, menere que la burla i el menys
preu de canes suposats llecrats envers els camperols no són sinó una preresa 

juscificació al seu comportament. Per a ells els pagesos són bruts, grollers, 
ignorancs i no pertanyen a la dasse humana deis nets, els refinaes i els culees, 
i és designi de la natura, o de Déu, que neixin per servir els humans de debo. 
Tanmaceix, aquesta convicció no va quedar només entre l'aríscocracia de la 
sang, deis diners o de l'imel-lecce. 

La Revolució Francesa va consagrar els drecs deis cíucadans, no de la 
gent deis pobles. De ciucadans, coma l'edat mitjana, només n'eren els privi
legiats, no pas toes els pobladors de les ciucats. I escric pobfadors ben a graccienc, 

perque aquesc adjeceiu sí que prové de poble. Són la gene que pobla un lloc, 

que l'ocupa, que el fa viu. 

La plenitud deis drecs civils consisteix en el dret de voc per elegir les més 
alces instancies del poder. Ja sabem quant va erigar a arribar el sufragi uni
versal. Primer fou un drec resrringic a un grup, adinerar, era el vot censacari. 
D esprés s' obcingué el sufragi per a toes els homes majors de cena edae, que 
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no eren els accuals d ivuic anys, i per fi va arribar a les dones. A casa nosrra, 
amb la República! 

És curiosa, o més ben die cínica, la raó que es donava per negar el voc 
a la majoria de les persones quan regia el vor censacari . Com que no paga
ven imposcos perque no posse·ien propietacs, s'al ,legava que no podien 
intervenir en els afers públics. Pero en canvi se'ls enviava a la guerra, menrre 

els ahres n'eren exclosos! I sobre les dones, pesaven els muncs d 'escarnis con
tra elles que des de més de dos mil anys abaos havien anat segreganr les 
menes masculines, suposadament més p reciares. Les dones eren cingudes per 
mencalmenr inferiors, menys dorades per a les funcions inrel-leccuals més 
elevades. Ortega i Gasset, davanc un auditori formar precisamenc perdones, 

definía la nacuralesa femenina com humana, pero menys humana que la de 

l'home. En vista de les protestes o l'estranyesa que devien provocar les seves 
paraules, encara va insistir assegurant que cap ésser no era com la dona, cap 
no tenia la seva dignirat, perque era «<humana, pero menys humana que 
l'home». 

La feminicat i la masculinicac són les dues cares de la persona, coces dues 
exactament iguals, com les dues cares d 'una moneda s6n iguals en l'essencia, 
rnalgrac les diferencies en el dibuix i el relleu. Ningú no dira, quan li donen 
una moneda moscrant una de les seves cares -cosa que fem sempre així-, 
que val menys que si la hi lliuren moscranc-li l'altra cara. 

«Som ciutadans del món» declaren alguns, i tindrien raó si enraonessin 
amb sinceritat, coneixenc tot !'abase del que aquesta afirmació comporta i 
accepcanc-lo amb toces les seves conseqüencies. Pero aque.sca expressió és 
forc;a emprada per individus que s'aprofiten de la globalitzaci6 economica 
neocapitalista, amb els seus resultats d 'amuncegament de riquesa en unes 
poques mans i de creixement incontrolat i permanenc de la pobresa de la 
majoria deis humans. No són ciuradans del món, sinó d' una pare d 'ell, la 

part explotadora de la resta. 

I.:aucentica ciutadania és la de toes els homes i dones del món, sense cap 
distinció. r:esfory de tots ha d'anar dirigir a possibilicar que toca la humanitat 
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prengui consciencia que formem un sol poble, que roes som ciutadans d'una 
sola ciurat, la Terra, la ciutac de la lliberrac, de la igualcac i de la justicia. 

LA1CISME 

És una paraula que provoca forres reaccions en contra. Se l'oposa a 
la'icirat, que és considerada més respecrable. Actualmenr aquesc darrer mot 
és usat per corhom, fins i roe pels qui més haurien de preferir la paraula 
/.ai'cisme. Alguns fan emfasi en el sufix -isme i asseguren que roes els -ismes 
són perillosos. Molts deis qui parlen aixf són cristians i es veu que no s'han 
adonat que el nom de la seva religió és cristianisme. Segons el seu raona
men t, serien perillosos el budisme, el procescancisme, el pacifisme i, 
naturalmenc, el criscianisme. 

La paraula lai'ciJme esca definida com a 'condició de laic', sense cap més 

afegit. Sobre el mot laic diu el diccionari que designa el 'que no és eclesiascic 
/ cristia que no és clergue ni religiós / que prescindeix de l'ensenyament 
religiós'. 

És ben ciar que la condició de laic, és a dir, el la'icisme, no cé res de 
dolenc. Les dues primeres definicions són absolutamenc neucres, i la tercera 
no ens diu que el laic vulgui que l'ensenyament religiós sigui foragicat de 
rotes les escoles sinó que ell en prescindeix. 

Els qui defensen el mot laidtat en contra de /.aicisme no n'escan al cor
rent del significar. Sempre segons el nosrre diccionari 1 

, /.ai'cítat vol dir 'sistema 
que exclou les esglésies de l'exercici del poder polícic o ad.ministratiu, i de 
l'organiczació de l'ensenyament'. 

La laicicac no és bona pera ningú. Excloure un grup d'allo que afecta la 
v1da de toes és ancidemocracic i su'icida. Si algú es vol imposar a la sociecac en 
lloc d'incemar de convencer-la, el que cal fer és impedir-li-ho, i proll. El 
drec a parlar el té tothom. I per aixo, cambé, l'home o la dona que en la seva 
convicció partidaria dd la'icisme coincideix amb altres persones que pensen 

1. Diccionari ~ la 1/mgua rat11/ana, lnscicuc d'Escudis Cacalans. 
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com ell o ella, que prescindeixen de l'ensenyamenr religiós, i ho diuen i ho 
defensen, escan protagonirz.ant un fet neutre, no una actuació atemptaroria 
contra ningú. 

El la'icisme és el complement logic de la lliberrat, de b igualcat, de la 
jusc(cia, i d'una democracia republicana i socialista, quan es cé la sorc d 'acon
seguir-la. Pero fins i toe en formes democraciques menys pures, el la'icisme, 
entre el nostre poble, apunta a la convivencia i la pau, pel respecte a la vo
luntat de les persones que expressa. 

PAU 

No sempre una mateixa paraula serveix per referir-nos a un esrat d'anim 
individual .i alhora col,lecciu. Estat de tranquil-licac d'una persona, estar de 
tranquil-litar d ' una família, d ' un país, clara evidencia de la incerdependencia 
entre persona i comunitat. 

Quan les persones no cenen pau interior, és facil que en elles el neguit 
que les rosega esdati exceriormenc amb violencia. Revoltes i revolucions ce
nen l'origen en el malestar dels homes, en la guerra interior que els sacseja. 
Altrament no s'explicarien les revolucions francesa, soviecica, maoista i d'a1-
rres, tanc si han criomfat com si han fracassat. 

La manca de pau en les persones pot procedir d 'una multiplicirat de 
causes. Unes són puramenc internes i no soleo cranscendir a la col-lectivicac. 
Queden dins de la persona, que poc ernrnalaltir per aquesta causa i provocar 
malestar i conflictes al seu volcanc, entre la família, la feina i els cercles per 
on es mou. Massa vegades ningú no encén que Ji passa a la persona que és 
víctima d'aquesta situació i en lloc de planyer-la per malalta la critiquen i se 
n'aparten com si fos veritablement culpable del seu estat. D'alrres ens arri
ben des de !'exterior, co.rn un tractament injust que ens ha estat infligir. Si la 
injustícia no s'ha limitar a colpir-nos a nosalues, sinó que s'ha abacur da
munt de moltíssims, cota una població, d fermenc pera la revolea és a pune. 
A la més petita oportunitat que es presentí, algú, o uns quants, sabran en
cendre la flama de la revolea, o de la revolució. 



Les revoltes, i les revolucions, poder ser un acte de protesta contra una 
injustícia generaJirz.ada, pero també la reacció d 'una minoría poderosa contra 
lleis afavoridores d'una iguaJcac més efectiva, concra l'efeccivicar de la jusdcia. 

Quan la pau es perllonga hom rendeix a oblidar-ne els beneficis. Es 
confon la pau amb la rutina, la monotonia, la vida sense al-licienc. Llavors la 
violencia és un recurs facil per descarregar tensions internes i per creure que 
s'esra vivint una existencia més animada, més engrescadora. Com si fos la 
lluita contra una societac adormida, que es complau en l'oci i la vida facil. 

Els homes ens inclinem, en una gran pare, vers el mínim esfors i per 
aixo, en lloc de creballar interiorment per viure la pau, que exigeix esfor1r, 
que és un envic extraordinari capas d'omplir la vida d'i l-lusi6, esperem que 
ens arribi de fo ra, que ens la donin. No veiem que pau no significa vagancia, 
sinó creball que ens sacisfa, que ens alegra, que ens por fer feli'ros. 

El silenci lluminós de la pau interior. Amb ella podem contemplar d 
món i els homes amb serenor, sense odi, sense rancúnia, amb simparia o 
compassi6. Res no ens priva de lluicar contra roces les formes del mal, pero 
sense esperit de venjan'ra sinó de jusdcia. L'home de pau !'escampa arreu on 
va, a cochom amb qui parla o amb qui es relaciona, per fugas que hagi esrat 
el contacte. Els aleces podran no concagiar-se'n, continuar amb la seva lluita 
perpetua, pero en copar amb ell hauran tingut ocasió de tastar una espuma 
del que podria ser la vida de toes. Enmig deis seus deliris per ser més famo
sos, que mai no se n'és prou; d'esdevenir més r ics, que sempre ens mancaran 
coses, les més preuades de les quals no es compren amb diners; de tenir més 
poder, de dominar més homes i dones, fins a la bogeria, la guspira de la 
persona de pau que un dia, fuga~ment, va apareixer en la seva vida com un 
este! que s'esvaneix tot seguir és un rosee que no els deixara mai més. 

Els grans de la cerra, els qui rebutgen els missacges de pau, en els mo
ments de sinceritat amb si maccixos, deserts d'amics de debo i envolcats de 
llagocers, en la pregona solitud de la seva anima, la fatu'itat de la seva existencia 
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deu aflorar amb tora cruesa. Per apaivagar la visió desoladora han de cridar, 
dins seu: «sóc famós! sóc riquíssim! sóc el més poder6s de cors els homes del 
mónli1• Han de combacre la vericac amb el soroll; les seves paraules només són 
soroll. 

*** 

Per a la humanicac, el conflicte interior de l'home mancar de pau no 
tindria alrra conseqüencia que constatar que hi ha persones que defugen la 
felicitar i que col-toquen els seus anhels en el fum. La rrisra realitac és que 
aquesta gene, quan cenen poder, són portadors de guerra, !'escampen pertoc 
arreu. Armen exercits, envaeixen pobles per qualsevol motiu inventar, no 
s'acuren davanc cap mentida, destrueixen, mutilen, maten. Soldacs i civils, 
homes i dones, nens i vells, toes s6n excerminats. Quan el crit amagar de «sóc 
imporrant, sóc ríe, sóc famós» no els calma., criden públicament que són 
jusciciers, que porten la llibenac a rots els homes. Arriben a creure-s'ho? 
Queden interiorment en pau~ Si moren conscients que es moren, quin deu
ra ser el seu darrer pensament? 

La pau, en el sentir de manca de guerra entre els pobles, és la possíbílirac 
tant de la vida tranquil,la per a tothom, com del desenvolupament harmoniós 
de la humanicar. Tanmateix, amb la pau sola no es garanceixen aquestes dues 
possibilitats. Els estafadors poden continuar estafant; els lladres, robanc; els 
criminals, macant. Els governams cínics poden continuar aprofitant-se de l'es
forc; honest deis alcres, descurant el bé públic, desentenenc-se de les necessitacs 
deis ciucadans. Tot i aixo, amb la guerra s'hi perd mole més. Toces les acruaci
ons deshonestes queden dissimulades perque Jlavors, proclamen els explocadors, 
el que cal és oblidar-se de les perites satisfaccions i Hiurar-se amb cos i anima a 
combatre l'enemic, a vencer-lo. I el pes de la guerra recau en el poble, que és 
el gran sactificac. En canvi, amb la pau, el zel deis ciutadans poc dedicar-se a 
controlar els polftics, a exigir-los diligencia en la solució deis problemes, a fer 
que promoguin sense demora el benescar de tots, comern;anc pels més pobres 
i febles. I la cultura por florir esplendidament. Pero pau no és silenci de ba
ques emmudides a la forc;a pels qui disposen de fusells. La pau només por 
existir amb el progrés de la llibenac, la igualtat i la jusdcia. 
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II. OBLIGACIONS I DRETS 

CONEIXEMENT 

Una de les obligacions prioritaries deis governs, després de llu.itar con
era la pobresa i esbandir-la del toe, és fer que el coneixemenc, en el seu senrit 
correnc de coneixer les materies que són objecte d'estudi en les diverses eta
pes de la formació escolar, des de l'clcmencal fins a la universitaria, estigui a 
l'abast de tochom. 

Dins del coneixement en general, el primer que rotes les persones hau
rien d'obcenir, abans de passar a aprendre les diverses maceries que formen el 
concingut del que designem formació, és que cal pensar la vida. 

Que és la vida? Que ens ofereix? Que en volem obtenir? Com ho po
dem aconseguir? Aixo és pensar la vida. 

Segons el filosof Comce-Sponville, pensar la propia vida i viure el propi 
pensamenc, és a d ir, viure allo que hem pensar i que hem vise que ens convé 
fer per aconseguir que el que hem determinar que ha de ser l'objectiu de la 
nostra vida s'acompleixi, és precisamenr filosofar, no pas accuar de filosof 
professional, sinó filosofar. En aquesc sencit roes hauríem de filosofar, des 
del lladre o el criminal fins al savi o el sant. Aixo és el que Niec-z.sche ens 
invita a fer amb plena consciencia, i alegria, perque es tracta de seguir l' im-
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puls de la nostra il-lusi6. Que el criminal es digui que ha vingur al món a 
matar; que el lladre decideixi que ha vinguc a robar; l'empresari , a enriquir
se; l'escudi6s, a guanyar el premi Nobel; l'assenyac, a fer feli<;os els alrres. 
Després, una volta ha arribat a una conclusi6, que hi accu·¡ d'acord, amb rora 
la seva energia. 

Niensche aconsella o, més exactament, ordena: «El qui troba en l'esfor<; 
['alegria sobirana, que s'esforci; el qui sobrecot estima el descans, que des
cansi; el qui vol per damunt de toe socmetre's, obeir i fugir, que obeeixi. Pe,;o 
que cadascú conegui bé quina és la seva preferencia í que no vacil-li davanc 
cap micjal>► • Estimanr allo que vol ser i essenr allo que estima, la seva vida 
esdevindra com un instant que es va repetinc, que esdevé etern, o que retor
na eternamem : un inscanc etern. 

És evidenr que Nietzsche no parla de ser criminal, pero del seu raona
menc se'n por creure aquesta conclusió, que és el que van fer els nazis. Van 
decidir que la ra<;a aria era superior a cotes i que calia fer-se els amos d'Europa, 
implantar la supremacía germanica i exterminar els jueus i els febles, els qui 
desdeien de !'excelsitud aria. La proposta de Nietzsche, pero, por cenir una 
alcra conseqüencia, del tot beneficiosa. Quan el que vol macar contempla 
amb serenitat i lucidesa el camí que li agrada i que ha decidir d'emprendre, 
pot ser que se n'esveri, que vegi }'abisme a que el portara la via cscollida, o 
que comprengui que Ji convé seguir el camí que el duu a !'amor, a la pau. En 
definitiva, el consell de Nietzsche és el de coneixer-se a si maceix, com predi
caven els antics i, en conseqüencia, coneixer quins són els nostres rnicjans i 
adequar les noscres aspiracions, en el sentir que sigui, a les noscres condici
ons. D 'aquesca manera podrem reeixir en la vida, no com qualsevol alue, 
sin6 d'una manera única, com única és cada persona. 

Aquell que tria la via criminal, que sapiga que és un crimina] i que vol 
ser-ho, perque aixo és el que li agrada, el que li plau, el que el fa feli c;. Que 
no s'enganyi ni vulgui enganyar. Si ens coneixem en profundirat i sabem que 
volem fer -si sabem, per exemple, que volem un m6n on tothom sigui 
IJiure, tothom se semi verament [' igual deis alrres i tothom sigui tractar amb 
juscícia, i volem esfor~ar-nos per aconseguir-lo--, podrem comparar-ha amb 



les accuacions deis alues, per coneixer-los bé, no pel que diuen, sinó pel que 
fan. Si les seves accions resulcen atemptacories contra els alcres, els qui cin
guem ple coneixemenr que volem la juscfcia, i estiguem decidits resoludament 
a treballar per aconseguir-la, ens oposarem com un sol home contra els actes 
d'aquells. El coneixemenc de la noscra realitac i del que volem viure ens 
donara una for,;a cenruplicada per aposar-nos a la submissió, perque si no 
cenim la ferma decisió de ser lliures, els altres, els decidics a socmerre'ns, ho 
faran sense cap dificulcac. 

Coneixemenc d'un maceix, en primer lloc. Després, coneixemenc deis 
alcres. Finalment, coneixemenc del món. 

En les democracies occidentals, toe i les seves mancances educacives, 
podem considerar que el coneixemenc esmencac en tercer lloc s'obcé amb 
més facilitar que abans. És el <(Saber>> propiamenc dic. 

El saber que, segons Lyotard, <cs'ha convertit en la principal for,;a de 
producción i que, per tanc, ((és i sera encara més un imporcanc factor d'.in
tervenció, potser el més irnponant, en la compecició mundial per a la 
consecució del poder». Un poder al servei de les jerarquies? O del poble? 
Depen del grau de consciencia d 'aquesr, de la seva voluntat de convenir en 
realicar efectiva la seva sobirania. 

Per coneixer els aleces no cal estudiar psicología sinó esfon;:ar-se a 
contactar amb ells, com més millar, i comprendre'ls, escimar-los. D 'aquesta 
manera penecrarem dins seu i ells dins noscre. Llavors, més que coneixe
mem, es produeix unió. 

El coneixemenc d'un mateix no ens el dóna ningú, tot i ser essencial per 
viure una vida satisfactoria. Els altres coneixemems ajuden, aquest és viral. 
Des que els infancs arriben a l'edac de raó, pares i escoles hauricn d'equipar
los amb els interrogan es basics de que és la vida, que els ofereix, que en voten 
obcenir i com ho poden aconseguir, i preparar-los perque els puguin respon
dre per si mateixos, lliuremenc. I per fer-ho s'h.an de coneixer a si maceixos. 
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Si aquescs incerrogancs arrelen en ells no els abandonaran mai més. en
cara que la vida els faci fer malees marrades. Els ensenyaments memorirzacs 
en els primers anys de la noscra vida queden per sempre. Per aixo, com més 
profundament penecrin en el nens les preguntes essencials que ens hem de 
fer roes, amb més facilicat c:ls vindra a la menr la necessirac de donar-los una 
resposta propia. Encara que es neguessin a contestar-les, no podran eludir
les. Romandran dins d'ells per sempre. Moles acabaran fenc-se el planrejamenr 
de Nietzsche. Hauran d 'elegir. No ho podran fer si no es coneixen a si ma
teixos. Prove·its amb aq uest coneixement primordial, la resca d' ensenyamencs 
els apareixeran com el pas següenc per anar desenvolupanc l'objectiu que 
hagin d issenyat, sigui de manera explícita i diafana, o de manera més obscu
ra pero viva en el subconscient. 

La manca d'un projecte vital des de petics és un deis perills més grans 
que assecgen les persones. Sense una il-lusi6 que impulsi cot el nostre ésser és 
impossible viure d'una manera plena i satisfactoria. Sense un anhel que ens 
empenyi a la decisió i l'esfurc;, som uns cicelles abandonacs als capricis de la 
natura o a la perversió deis malvacs. 

És basic assolir el coneixemenc de que és la vida. El qui ignora que és la 
vida, el qui no ho vol saber, és un aspirant al su"icidi. No, probablemenc, en 
sencit material, físic, pero sí per l'afollament mental i moral a que es veura 
abocar. Es tracca de saber que és la vida deis humans, d'aquesta minúscula 
fracci6 d' energia capac; de pensar i que, amb relació al cosmos, és no-res, 
com si no existís. No hi fa res que en altres llocs de l'univers existeixi vida 
intel•ligent. Sumem-la rota i la fracció que en resultara és immensament 
ridícula. La densicat de vida intel-ligenc del cosmos és mole inferior a la 
densicac de protons per litre, que com a molr és de tres prorons. Si hi afegim 
els neutrons, la densitat maxima puja a sis partícules. Imaginem un decíme
tre cúbic, que correspon a una mesura d'un litre d'aigua. En lloc d'aigua, 
posem-hi sis parcfcules elemencals. Si a l'univers la materia coneguda no 
escigués formant grumolls sinó dispersa a raó de sis parcícules per decímecre 
cúbic, algú exterior a l'univers podria dir que el buit hi és absoluc, que no hi 
existeix res. Que pensaria, dones, de la incel-ligencia? No es podría imaginar 
que n'hi ha. Pensaria que esta sol. 



Que és, per tanc, la vida humana? L'oportunitac amb que es troben els 
humans -aquesta porció aparencmenc nul-la dins el cosmos, creada segons 
uns per Déu, segons uns alcres resultar de l'anar- de ser felic;os. D 'entrc les 
mil decerminacions que ens condicionen, podem triar la de ser felic;os. Po
dem escollir la generosicar, la llibercar, la igualtat, la justkia, la democracia, 

el benestar, la pau, el progrés, la compassió, la vida per a toes. 

Ernst Jünger comenta que als impulsos destructors que nien en el cor 
deis humans ccs'hi oposa una actitud la definició més adequada de la qual és 
benevolencia, que adorna ranc els homes poderosos com els senúlls ... Esca 
vinculada escreramenr amb allo que dins noscre hi ha de més noble i sobira, 
í cambé amb la nostra capacitar creadora». No permecem que aquesta afir
mació es quedi en simples paraules. 

TREBALL 

És l'expressió maxima de la intel-ligencia humana. No és l'expressió 
mateixa de la condició humana, perque d'aquesta ho és la capacitar per a la 

llibertat i !'amor. 

Els homínids ja feien algun tipus de trcball amb les pedres o els basto
nees per proveir-se d'aliments no facilmenc accessibles ambles mans, i moles 
animals acruals ho fan cambé. No podem negar el caracter de creball al 
trencalos, que arreplega els ossos massa durs per al seu bcc, se'ls emporta 
amunt i els llenc;a contra el ren·a, perque es trenquin i en pugui haver el 

mol!. 

Per desgracia, aquesta expressió sobirana de la intel-ligencia humana 
que és el rreball sovinr no ho és de llibertat sinó d'esclavacge. ccA.rbeit macht 
frei», escrivien els nazis cínicamenr, amb una ironía esgarrifosa, a l'encrada 
deis seus sinisrres camps de concentració. Era el comrapunt ignominiosa
mene sarcastic a !'infernal «lasciate ogn.i speranza,, voi ch'mtrate», de Danc. 

La llibercar que obcenien els que entraven als camps d 'exrermini era 
precisamenc la more, la no-vida, pero després d'uns sofrimenrs indescripti
bles, no gens allunyats de la imaginació dantesca. Recordem Mathausen: aHí 
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els presos creballaven en la construcció d'una escala de pedra immensa que 
duia a la more. Vericablemenc infernal . 

••• 

La llibertat no neix del treball, per mole que el creball, qualsevol rreball, 
sigui una accivitat digna, plenament humana. Digna per humana, perque 
emana de la seva inrel,ligencia i, a més a més, perque es poc convertir en 
obra d'art. El treball sempre hauria de néixer de la llibercat. 

<(A cadascú segons les seves necessitacs, de cadascú segons les seves capa
citats», deia l'anriga consigna, no gens respectada pels qui la proclamaven 
com a realicac existent entre ells; un alrre indigne i tragic sarcasme. 

La capacicat de cadascú hauria de ser !'única limicació que haur(em de 
trobar a !'hora de projectar una accivitat laboral. La capacitar no és una impo
sició externa sinó un resulcac de la biología de cada persona. Ens hi podem 
rebel,lar, i la sociecac ha de vetllar perque soca el nom de realicat biologica no 
se n'amaguin d'akres que siguin producce de manipulacions humanes, com la 
discriminació que sofreixen canees persones qualificades pero que són rebutja
des de segons quins !loes per raons d'origen, de color, de sexe o de religió. La 
paga del treball hauria de ser sempre la paga per un servei procedenc d'una 
persona. No hauria de ser la concrapresració al valor pretesamenc objecciu de 
la cosa o del servei, sinó al valor huma del qui ha fec l'objecce o ha prestar el 
servei. Allo que es paga al creballador és la dignicat del seu esfors;, que no té 
preu. El sou ha de garantir l'educació, l'habitatge, d menjar, la roba i la cober
tura de les necessicacs normals exiscencs en l'accualitac. 

El día que cada persona rebi segons les seves necessicats i concribueixi al 
bé de toes segons les seves possibilitats, no importara gens que d 'alcres acumu
lin quancitacs de díners que no es menjaran en cota la seva vida. Pero memre 
no sigui aixf, la fam deis pobres exigeix el repartiment just de la riquesa. 

1<El creball dignifica», s'afirma, pero és una afirmació hipocrica. Als ulls 
deis que no rreballaven, deis que vivien de les rendes que obcenien deis seus 
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dominis, del treball fejxuc deis altres, l'accivicac d 'aquescs era «servih, , propia 
de serfs, de persones sense llibertar, d'esclaus, potser ni persones en la idea 
d'aquells. Quina llibertat cenien les dones que creballaven a les mines acom
panyades deis seus fillets de cinc anys? Encara es conserva una carta d 'un 
empresari que explicava, ben envanic, que ell contraccava «femellcs» amb 
fillets ben perics perque així la necessirar les obligava a treball:u més. Feme
lles! No usava el mor done1 perque hauria significar reconeixer que traccava 
com bescies éssers humans iguals que ell. 

El creball no dignifica; és la dignitat de la persona la que es comunica a 
allo que fa amb amor. La persona dignifica el rreball i cot allo que fo en 
servei deis alcres, de la comunicac, i no solament local, sinó mundial; amor al 
seu rreball i amor als alues. 1!s roca l'acrivitac quocidiana que queda així 
dignificada, que es converteix en una obra d 'art, d'igual categoria que les 
que denominem peces artísciques excepcionals. Possibílicar que el creball deis 
homes i les dones esdevingui una obra d'art, una obra fruir de la llibertat i 
de l'amor és una obligació estricta de la societat. Més encara, li és una neces
sitat vital. Si vol perdurar, si vol créixer, si vol donar fruits esplendids, ha de 
valorar el treball en el grau que li pertany, i sobreror ha de reconeixer el 
merit ímmens de qui fa !'obra, del creballador. D'una manera especial els 
pa'isos que, per circumscancies hiscoriques es veuen privacs de la llibertat de 
decidir per si mateixos, han d' esforc;:ar-se, amb els micjans pro pis que els 
quedin, a eliminar la pobresa i a fer que toes els treballadors frueixin d 'unes 
condicions de vida tan positives que els permetin anhelar integrar-se en la 
societat on viuen, ranr si els seus rebesavis ja hi percanyien com si cor jusc fa 
quacre dies que hi han arribar. 

Treball pera toes, compensar dignament; Uibercat; igualtat; justícia. Allí 
on es donen aquestes condicions, el país es consolida i progressa . 

••• 

La celevisió, la radio, la premsa van plenes d'elogis a individus que han 
esdevingut poderosos, que s'han enriquit, que s'han fer famosos a volees per 
fets trivialíssims, i mai no se'ns diu res de la multitud que treballa bascinr 
edificis o a les fabriques, a les bocigues o al camp. Cal que facin vaga, que 
surtin als carrers i els c.allin, que procestin sorollosamem, o que morin a 
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causa d'un accident laboral , perque es parli d 'ells, perque es recordin qnc 
exisceixen. El món el conscrueixen ells, pero cotes les lloances van descinades 
a uns aJcres. 

COMUNITAT 

En cercs sencics el concepte de cornunitat es confon amb el de nació o 
analegs, pero també pot cenir una significació més amplia, referida al món 
vivenc no huma, com quan es fa referencia a la «comunicac vegetal>,. És no
més quan es parla de «qualicat de comú» que la paraula comunitat agafa una 
volada extraordinaria. És aleshores quan entra de ple en el món deis drecs i 
de les obligacions. Encara que l'encapc¡:alament d 'aquest aparcar digui «Obli
gacions i dretS)> és així per segui r, només en aquell lloc, la rutina oficial, que 
parla d 'obligacions dds ciucadans i només, com a contrapartida d'aquelles, 
deis drets corresponents, que els possibilicaran l'acomplimenc deis deures. 

Pero abans de continuar he de puntualitzar que els drers són anteriors a 
les obligacions. Les obligacions vénen després, per garantir els drets de roes. 
Per justificar aquell llenguacge postergador deis drecs es diu que la comuni
tat és anterior a l'individu, que l'individu neix en el si d'una comunitat, 
inicialment la formada pel pare i la mare. Toe aixo seria veritat si haguéssim 
demanat de néixer, si un ésser preexistent al nostre cos hagués reclamat de 
ser encarnac. Els pares, llavors, pe! seu compre o en nom de la comunicar, 
haurien acceptat de dur-nos físicamenr al món. Pero no és així. Q ue pues 
són els pares que en un dia i un momenc determinacs decideixen d'engen
drar un fill! O que s'acoblen cada vegada amb la volunrac d 'aconseguir-ho. 
Les persones normals, les parelles normals, copulen moltes més vegades pe! 
plaer, fins i cor d 'ordre psicologic i espiritual, que n'obrenen que pel propo
sir de dur un fil) al món. I fins i cor quan acce í conseqüencia buscada 
coincideixen, quin és el fi ll o la fi lia que en resulta? Sabem que ho sera d'un 
ovul determinar, pero no sabem quin deis milions d'espermatozoides del 
pare en sera el fecundador. Una dererminació més precisa can sois s'aconse
gueix, des de fa ben poc, ambla fecundació assiscida o in vitro. Són els únics 
casos, per ara, de ferm proposic deis pares de tenir descendencia a través 
d 'uns ovuls i d'uns espermacozoides concrets. Macisem, pero, que en general 
es treballa amb més d'un ovul i d'un espermarowide, de manera que sempre 



queda un marge a la sorpresa. I sempre, cambé, sense saber com sera el fill, 
quin aspecte tindra, quines facultats posseira i si li agradara ser com sera i 
haver vingut a la vida o no. I, finalment, i sobretot, sense haver campear 
amb el seu parer. Naixera en una sociecat per for~a, no perque l'hagi escolli
da. Sera fill de cals pares, de cal població, percanyera a cal poble, sera d'un 
color determinar, rebra cerca formació culrural i intentaran inculcar-ti uns 
valors concrecs i una religió precisa, o un ateisme, sense que ell s'hi hagi 
poguc pronunciar previament. Naixem encadenars, i per aixo la lliberrac és 
un drec i una conquesta; un dret, com a contrapartida a l'encadenamenc 
amb que hem arribac a la vida i al que ve després. Adorno diu que l'home 
«esca encadenat a la roca del seu passat►►• Pero afegeix que «no és can sois allo 
que ha escat i és, sinó cambé allo que por ser; cap decerminació és prou forca 
per anticipar-lo». 

Es pot parlar de comunicar com el conjunt deis homes i les dones que 
conscicueixen un poble? No, almenys en el seu origen, pero campoc en la 
sicuació actual. Hem vise com els pobles es van formar amb persones que no 
eren conscients deis lla<yos que amb el temps s' establirien entre elles. I mol ces 
de les que s'hi incorporaven no ho feien de bon grac, ni amb un projecce 
d'amor. Els emigrants, que se'n van a un altre país, que es barregen amb un 
alcre poble, ho fan físicament pero no mentalment. Pocs deuen ser els qui 
fugen de la seva gent per esdevenir de ple membres d 'un alcre poble. El que 
cerquen els emigrants és l'oportunitar de trabar feina i poder menjar i vestir
se, ell i els seus, o d'enriquir-se, com incentaven els emigrants catalans quan 
se n'anaven a fer les Ameriques, molts deis quals co rnaven, ja que no els 
inceressava fixar arrels en aquells pa'isos. La majoria deis qui van fugir del 
terror franquista van conservar la seva identificació amb la terra de proce
dencia. Tampoc no es por demanar que no ho facin els qui vénen de fora ara. 

*** 

La comunitat, la qualicar de comú, pressuposa el proposit de comparrir. 
Unes persones formen una comunicar entre elles perque coincideixen en un 
objecciu i valen compartir la vida, els béns i l'ajuda múcua com a manera 
d'assolir-lo i cambé comptar amb la segurecac de la perseveran~a per pare de 
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toes, que por abastar coca la seva vida. Una comunitac religiosa és exaccamcnr 
aixo, en principi; en la idea del fundador i en la deis amics que el segueixen. 
Qui por dubtar de Francesc d'Assís i deis seus companys? Exemple exccl-lenr, 
perque entre ells crobem també les contradiccions propies de la condició 
humana. 

Llegint els evangelis desapassionadamenc, sense cap criteri prcvi, com qui 
llegeix un Uibre nou del qual no sap res, tal com ens propasa Joan F. Mira, cns 
adonem que el criscianisme devia néixer d ' uns grups dispersos, d'unes comu
nitats que apoca poc es van relacionar amb d 'altres, que comparcien una idea 
fonamental comuna i que discrepaven en forc;a coses. Pocser aquella diversitat 
va permecre que després el crisrianisme s'expansionés amb forr;a i rapidesa, 

perque significava llibercac i no submissió. fu significaciu que aixo darrer pas
sés duranc un període de persecucions contra els cristians. Assolida Ja caJma i 
consolidada una jerarquia dios 1' església, la difusió del cristianisme necessita 

el concurs del poder polític i de les armes: Teodosi declaranr que el cristia
nisme era !'única religió de l'Imperi, Carlemany imposanr-lo als saxons; els 
espanyols i els porruguesos, als amerícans; eJs america.ns blancs, als negres captu
racs a !'A.frica; roes els occidemals, a l'Africa, Australia, Oceania ... 

La comunicar no és neutral. No es por formar una comunicar amb pro
posits criminals. Li podran donar aquest nom, i es podra al-legar que exisceix 
en els seus componems un proposir comú, un desig de compartir i fins un 
amor mutu. Manca, canmaceix, la voluntat de relacionar-se i compartir amb 
d'alues, cada vegada més ampliamenr, com cercles concenuícs, com ones 
que s'expandeixen cap a l'infinit, fins pocser abastar tata la humanítat, no 
per la conquesta, sinó per !'amor; no per la subjecció, sinó per la difusió de 
la llibertat. Perque si la comunitat neix de la voluncac lliure i amorosa de 
cada individu, només por ser projecció de llibertat i amor, només poc ser 
projecció de l'anhel de felicitat per a cocs. 
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INDIVIDU 

Segons el diccionari vol dir indivisible. 

I.:arom, el component de cada elemenc de la taula periodica, es creia 
que no era divisible. Després es va comprovar que sí que ho era, perque esca 
formac de protons, neutrons i electrons, i encara més tard es veié que pro
cons i neutrons escaven conscicu"its per quarks i gluons, només que els gluons 
manrenen els quarks inseparablement unics. 

Un atom és un jndividu? Es pn:senren agrupacs en bilions pero els físics 

els a'illen i els manipulen, un a un. Si dos es barregen no sabran disringir 
quin era l'A i quin el B, pero els poden separar i actuar sobre cada un d ' ells. 
I el maceix passa amb els focons. 

El comporcament deis consticuents basics de la materia ens diu molr 
sobre l'individu, sobre allo que denominem no divisible. I és que !'indivisi
ble necessita unir-se amb alcres indivisibles per adquirir enticac. Aixo és, 
l'individu és en definitiva divisible d'alguna manera i, a més a més, és el 
fonamenc de la col-leccívicat. 

Per a que serveíxen els acoms? Fora del seu estat normal com a consri
cuents de la materia, els trobem absorbint o reflectint els focons, és a dir, la 
Hum, essencial per a la vida, incloenc-hi la noscra. Com a mínim cenen dues 
funcions basiques: servir de blocs fonamentals de cota la materia coneguda 
del cosmos, toe sovim en forma de núvols immensos de pols i gas inrergalacrics, 
deis quals pocser naixeran nous escels i nous móns, i permetre que hi hagi 
Hum i que les alcres radiacions eleccromagnetiques s'aremperin en cerc grau. 
Tanmaceix, un atom sol no té gaire sentit, si no és perque els científics els 
usin en els seus experiments. 

I un home sol o una dona sola, que s6n? Que és, sol, el maxim decididor de 
l'Estat més poder6s del món? Enmig d ' una multitud contemplada a vol d 'ocdl 
i a distancia, és tan intercanviable i indistingible com el captaire que demana 
almoina o la prostituta que busca client¡ toes estan mancacs d'individualirat. 
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Com apareixeria la humanicac en bloc observada des de la distancia que 

ens fa indistíngibles els uns deis alcres? L'observador llunya ens prendria per 

un munt d ' individus o com un amas d 'animals, una mena d'eixam d 'abelles, 

o un cermicer? Com una mena de materia apegalosa que es mou, que s'allar

ga i s'arronsa, segons els impulsos que rep de fora? Pera una mirada distanr, 
formem una sola cosa? 

La idea de comú no exclou en absoluc la de persona individual; ben al 

concrari, parcei.x d 'ella. Com res podria ser comú si no hi hagués una serie de 

persones, d ' individus, que decideixen , consciencmenc o inconscientment, 

de reunir-se amb un proposic determinar? Així s'origina coca comunicac. La 

comunicar ideal és la basada en la llibercac i !'amor, com la parella que s'esci

ma i que és el model de coces les comunitats. 

Pensar la humanicat com una massa de materia indiscingible esborrona. 

Sedem com la negació de la vida; una vida que es nega a si maceixa. El nosue 

sentimem més profund s'hi rebel-la i, si ho fa, que importa que diguin que 

és un sentirnem fill d 'una il,lusió? Visquem la il,lusió, visquem el que cin

guem, el que trobem. Quina necessicat tenim de viure convenc;ucs que no 
vivim, que no pensem, que no sencim, que no escimem, que no som lliures, 

que no som? 

Sí, som individus, sentim la noscra individualitat al fons del nosrre és
ser: un individu, dos, eres, cencenars, milers o milions, tant li fa, individus, 

un per un. 

E l substanciu, acompanyac només de l'adjectiu indefinit, no ens produ

eix cap emoció agradable, més aviar el crobem fred. Designar algú com un 
individu té una ressonancia gairebé despectiva; aixo és una deformació del 

llenguarge, del sentir deis mocs. No ho podem evitar, la llengua evoluciona 
conscantmenr, 6 la llei del canvi permanent de cores les coses. 

lndividu: 'Toe membre d'una societat o comunicar humana', declara 

cambé el diccionari, jumamenc amb alcres definicions. Pero hi ha un punt 
que no esca reíleccit en el diccionari. La comunicar, la qualitat de comú, 
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només té ple senrit quan l'enrenem com la concurrencia voluntaria, lliure, 
d'homes i dones, d'individus, a un projecce comú. El diccionari barreja aquí 
indiferenciadamenc sociecac i comunitat, pero la comunicar és sempre el re
sulrat de la voluntat i l'acció deis individus , de les persones. La socictat 
comporta més aviar una idea de cosa que se'ns imposa, de marc que ens 
limita, que ens constreny. Almenys, quan s'explica que és la ' reunió perma
nent de persones que viuen segons uns valors i sota unes lleis comuns'. És 
discutible, sens dubte. Qualsevol de les anomenades societats, sigui la fran
cesa, la curca, la catalana, etc., esta constiru'ida per persones que viuen segons 
diversos valors, i diverses lleis, almenys en el seu fur inrern, adés en el ter
reny religiós, adés en el moral. Són socierats, no comunitacs, pocser en procés, 
pero per ara de culminació molt discant. Passa el maceix si ens referim a la 
sociecat paternofilial. Ja hem vise que el fill s'hi troba, no l'ha cercada. La 
parella és una comunicar, la família no, en la seva ere.a.ció. Oesprés es poc 
transformar, si els seus membres ho decideixen, d'una manera explícita o 
tacita, si hi neix l'amor i la llibercat. 

En la comunicar, el que compta és la qualicar de comú, la llibenar, la 
voluncat i l'acció, !' amor deis individus. Qualsevol agrupamenr que no esci
gui basar en aquescs elemencs i que no cerqui desenvolupar-los no és 
comun1tat. 

*** 

I.:índividu, per si mateix, rendeix vers els altres, no por viure sense ells. 
Fins i tor quan els explota esta demostrant que els necessita. Altramenc, el 
seus objectius indignes no es podrien complir. A més a més, el criminal més 
abjecre necessica d'altres, i no tan sois per comerre els seus acces abomina
bles. Toes necessicem amor, algun cipus d 'amor, no solament rebut sinó també 
donar, de projecció cap als alcres, i no sempre per motius egoistes. Tosremps 
homes i dones han fet i fan algun acre d'amor gratu"it, mai no viuen les vinc
i-quacre hores del día, els set dies de la secmana, les cinquanca-dues setmanes 
de l'any concencracs només en el seu egoisme. Els dirigents d'un país, d'un 
banc, d' una indúscria no es passen día i nit pensanc només en com acréixer el 
seu poder, la seva riquesa. Tenen momenrs, instancs, en que la humanirat 
a.flora, en que en la intimicac acaricien l'infant petit, en que se sencen des
bordats de cendresa envers el!. Quina pena que no aproficin aquesc instant 
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privilegiat per adonar-se del vericable valor de la vida! La perla única, !'amor 
envers cochom, !'única for~:i que pot fer que la humanitac progressi en la 
llibercat i la pau. 

Som individus. Afermats en la noscra individualitat, veurem millor que la 
multitud de ceixics, d 'organs, de cel-lules, de molecules, d'atoms, etc., que 

ens constirueixen -que físicamenc ens fan d ivisibles, a pare deis variats as
pecces, a volees conrradiccoris, que presenta la psicología de cadascú, que 
cambé podem descompondre- són una crida a la unió amb els alrres, per 
formar un cos més gran i complec, i no una massa informe. Soro, necessaria
ment, consrructors de la humanitat. Pero la conscru"im nosaltres, i no pas 
ella a nosalcres. La construYm des de la nostra individualícac, des de la noscra 

voluncat i el nostre impuls, i no per designi seu. Sense l' individu, la humani
tat no exisceix, o és un monscre abominable, abocac a la desaparició. 
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III. VALORS 

TOLERANCIA 

Avui en día es parla for~a de tolerancia. <•Cal ser coleranc», diem i repe
cim conscanrment, de paraula, és ciar. En la practica quocidiana les coses ja 
no són tan ciares. Que és el que tolerem? A!lo que no cenim alcre remei que 
accepcar, com ara que arribi gene d'alcres pobles que ens faci la feina que 
nosalcres no volem assumir. 

No es por ser tolerant amb !'error ni amb el mal, es díu. La meicac 
d'aquesca declaració es cerca. No podem tolerar que es maci. No podem 
tolerar que un home clavi un punyal a una dona. No podem tolerar que un 
governant organiczi una guerra per mocius sempre inconfessables, encara 
que la prodami jusra o sanca. No, el mal en coces íes seves manifestacions no 
es por tolerar i s'ha de combarre. 

Pero i tolerar l' error? Que és l' error? Que el Sol gira al volcanc de la 
Terra? Aixo era una vericat absoluta, que podía dur al curmenc, i pocser a la 
foguera, el malaurac que gosés negar-ho i digués una alcea cosa. Copernic va 
demostrar que 1' error era, precisamenc, allo que hom considerava la gran 
vericat. Ara, en l'era de la indecidibilicac en les macemaciques i de la incerri
tud en la física, de la no-localicat, de la superposició i de l'encrellac;amenc de 
les pardcules, de la dualitac ones~parcícules, de l'espai-cemps no absoluc, que 
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es contrau o s'allarga segons la posici6 o la velocicat de !'observador, podem 
estar segurs de cap veritat? 

És possible parlar de vericacs mecafísiques, de les quals no es poc demos
trar que siguin veres, o que siguin falses? La ciencia es basa en la falsabilicac 

de les proves, com va ensenyar Karl Popper. Les afirmacions meransiques, 
com la .realitat de !'anima o de Déu, escapen a qualsevol prova, més ben dit, 
no exisceix cap prova que pugui demostrar si hi ha Déu o no. En canvi, la 
suposada vetirat de l' univers pcolomeic es va demostrar que era falsa, és a 
dir, falsable. 

En l'ordre moral veiem conducres que uns condemnen i d'alcres lloen. 
Bon exemple el tenim en la monogamia i la poligamia. Per als occidencals, la 
primera és claramenc la més conforme a la llibertac, la igualrat i la justícia 
encre els sexes. No és aquesta la visi6 de cultures com la islamica. Nosalrres 
conside.rem la poligamia un acempcat contra l'amor encre un home i una 
dona, tot i la freqüencia deis adulceris, i a ells els sembla una protecció a 
favor de la dona. I entre els occidencals ancics la poligamia no era contem
plada can desfavorablemenc. Sane Pau volia que els bisbes fossin marits d'una 
sola dona, senyal que entre alguns bisbes, i moles deis qui no n'eren, ésa dir, 
els preveres i els laics, el cosrnm de cenir més d'una muller era forc;a habitu
al. Més card es va imposar el que per a nosalcres és obvi. Pero una pregunta 
que sorgeix immediarament és si els occidentals hem d'ímpedir que els mu
sulmans que viuen entre nosahres cinguin forc;osament una sola dona. Hem 
de tolerar que els que no es conformin amb la monogamia en puguin pres
cindir? Abdus Salam, el gran fisic, va anar a rebre el premi Nobel acompanyar 
de les seve.s dues dones. 

En el cas de la poligamia és ciar que en pa"isos com el Camerun, si 
!'home té prou cabals i cé més d'una dona, els assegura la subsistencia a toces. 
I l'amor, tal com el concebem nosaltres, no té gaire cabuda en aquella socie
rat. Pero tampoc no era gens ben vise no fa pas gaire temps, entre nosalcres. 
Amor romancic, es deia despectivamenc, amor que altera l'esperic i origina 

desordres de coca mena. 
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Europa encara ha de canviar molt perque puguem llenc;ar pedres contra 
certes practiques. Tanmaceix, no podem tolerar els atemptacs contra la lli
berrat de les persones, i per tanc, no podem tolerar que els governants no 
s'esforcin amb coca la seva energia a garantir la justícia, la igualtar i la lliber
cac per a tothom. 

La tolerancia interreligiosa és un punt ben roent. Toces les religions, o 
quasi rotes, per ser ponderacs, afirmen amb forc;a que només una és vercade
ra, inspirada direcrament per Déu, i que les altres viuen en !'error. Fins i cot 
dincre de cada religió les diferencies, dogmatiques o d 'altra índole, són con
demnades. Es toleren, s'hi dialoga -no sempre-. , pero amb l'esperanc;a que 
a través del dialeg les equivocadcs arribaran a veure la llum, a descobri r la 
vericat, que només resideix en una. En quina? Per als musulmans, en !' islam. 
Per als criscians, en el criscianisme. Entre els cristians, !' església catolica es 
considera ['única dipositatia de la mtalitat de la veritat, les altees tenen no
més fragments de veritac; és pales que han de canviar. 

I.:home és immensament pecit. I coca la humanitat aplegada continua 
essent immensament insignificant davant la magnitud de l'univers. Es fa 
difícil acceptar que en la nostra enorme pecicesa hi capiga la vericac sencera, 
encara que sigui metafísica. No podem dir que posse"im la vericac. Posse'im 
algunes veritats, o engrunes de veritat, i toe i així d'una manera prou fosca 
que no ens permet de cridar gaire, o gens. 1 encara, és molt possible, per no 
dir probable, que la pecica vericat que ens hagi pervingut estigui desfigurada 
per nosalcres maceixos, per l'educació que hem rebuc i per les noscres incli
nacions naturals. 

La tolerancia és un valor en baixa. No en la consideració de la socierat, 
pero sí en ella mateixa. Suposa que les meves normes, les meves idees, són les 
úniques valides i que, per una condescendencia magnanima, pocser fors:ada, 
accepto, permeto, que els alcres creguin en uns valors diferents i pensin de 

maneres distinces. 
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La tolerancia va lligada a l'orgull, orgull de creure's posse'idor de la veri
rar, quan aquesta és inabastable, i al menyscenimenr de !'amor, única vericat 
que mai no sera desbordada, cor i que mai no arribarem al final, car sempre 
podrem estimar més. En aixo es demostra la superiorirac de !'amor sobre la 
vericat. Si un día coneixlem la vericac absoluta i ja no poguéssim coneixer res 
més, continuadem podenr créixer en l'amor, il-límitadamenc. 

COMPRENSIÓ 

Que diferent és la comprensió de la tolerancia! En la comprensió sí que 
hi ha igualcat, compenetració, amor! I humilitat. 

Comprendre l'alrre, penetrar dins la seva anima sense prejudicis. 'Abra
r;ar, incloure' és el significar que comprendre té ja en Llull, segons ens explica 
J. Coromines. La comprensió no judica, confia en la persona, s'hi abra~ 
incondicionalment. Si es cracta d'un delinqüenc, la comprensió no el refusa, 
s'hi atansa mole més amb l'afany d'ajudar-lo a regenerar-se; i el compren. 
No és que el juscifiqui, pero el compren. Compren els mil morius, que po
den ser genecics, o de qualsevol mena, que !'han duc a no saber criar l'accuació 
més bona. Els jutges el condemnaran, pero nosalcres hem de continuar com
prenenc-lo, penetranc dios el seu esperit, abra,;anc-lo, perque pugui trobar 
un germa. Un germa més afortunar, segur, que ha ringue més oporcunitats, o 
que ha sabut aprofirar-les millor. I aixo, que importa? 

Si mirem enrere en la noscra vida, és probable que trobem algun mo
menc que va ser decisiu, un momenc en que davanc noscre s'obrien dues o 
més possibilicats. En vam escollir una que ens ha resultar favorable. Per que 
la vam seguir? Fou després d'una reflexió mole medicada i ponderada, verita
blement lliure dins la migrada llibertat humana? Fou resulcat d'un impuls 
irreflexiu, esclau, per cant? Fou perque algú ens la va aconsellar i vam seguir 
el seu parer sense cap més consideració, per simple rutina? 

A voltes és bo pensar en el que hauríem pogut esdeveni r si haguéssim 
anat per altres camios, si ens haguéssim decidir per unes opcions diferenrs. 
Qui sap si, com el personatge masculí de Sommerset Maugham, no seríem 
simplemenr sagrisrans d'una parroquia. O com l'alrra protagonista femenina 
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celebre del mateix escriptor, no hauríem provocar un su"icidi! O, encara. 
com el pobre étrangu de Camus, no ens hauríem de respondre, com ell al 
president del tribunal, «c'était le hasard,,. 

La comprensió ens ha de portar a reconeixer que tots els qui passen pel 
nostre costar, per davant nostre, són innocents, no escan comecenr cap delic
ce. Per que els hem de prejutjar? Si van camí del crim, com ho podem saber? 
Hem de desconfiar de tochom, els hem de decenir, d'incerrogar, de confinar 
fins que es demoscri que són innocencs? Hem de sortir al carrer, com a les 
ciucacs brasileres, a macar nens perque un día poden arribar a ser grans cri
minals? Podem macar un home perque pensem que porta una bomba? Si 
volem aransar-nos als altees ha de ser amb el desíg de comprendre'ls. 

Les nostres ciutats i els noscres pa'isos són plens de persones indigencs o 
frustrades, ignorancs i no gens preparades per accedir a una feina. O , :al 
contrari, amb moles coneixements escolars i cecnics pero que no són accep
tades per a cap feina adequada a la seva preparació per motius que no cenen 
res a veure amb la dignicac humana. Yiuen en cases que toe sovinc ens mos
tren la seva nul -la condició d 'habitabilitat ensorranc-se i causant vktimes 
entre els infortunats que les ocupaven. No poden aspirar a millorar de con
dició social, com sí poden fer-ho d'altres de més ben sicuacs en la consideració 
de la societat. No comprendre la seva ira, quan es desferma, és canear-se en 
l'egoisme més radical. Que bo és llegir de tant en tant el Joan Maragall de 
L'esgltsia cremada i de La ciutat del perd4! l no repetir la ceguesa dels qui li 
van impedir de publicar aquells anides! No s'hi val a reaccionar quan el mal 
s'ha produ'it i quan el malestar potser ja és inguarible. Les ferides d 'una 
anima humiliada no es curen amb pedac;os macerials. Poden calmar-les mo
mentaniamenc, pero el ressentimenr continua latenr perque les causes 
profundes no han desapareguc. Com un caliu cobert de cendra, es poden 
inflamar a la més perita ocasió. 

La comprensió no figura entre els rnanuals sobre les vinucs. Parlen de 
compassió, la inclinació vers el qui esca més necessitat que nosalcres. És una 



bona cosa, pero no por dissimular que comporta una diferencia enrre l'espe
ric magnanim que socorre el desvalguc i aquesr. que esta evidentmenc en un 
nivell inferior. En canvi 1 la comprensió és una for«ra activa, i aquesta es dóna 
en grau sobira quan la persona és plena.mene conscienc de la seva individua
lirat, de la seva llibertat, així com de la de l'alcre. Sense la individualicat no •es 
por parlar de comprensi.ó. 

El diccionari defineix la comprensió, en una de les seves significacions, 
com 'tolerancia, condescedencia, transigencia vers els comportaments, els 
acres o els sencimencs d 'altri'! El que tolera, el que condescendeix, el que 
cransigeix, no esta veient l'aJtre coma igual, no li dóna l'abra«rada de l'amic. 
Li dóna el cracre de mal menor, puix que no pot impedir que semi d que 
sent, o que faci el que fa. I.:accepca, pero no el compren. I no el compren 
perque no es fica dins de la persona. La seva anima li és tocalmenc estranya. 

La comprensió, l'a.cte d 'entendre !'anima de l'alrre, és l'oposat de la 
rolerancia, la condescendencia o la transigencia. En la vida deis homes i les 
dones aquestes disposicions de caracter no desemboquen en la vericable com
prensió. Alla on hi ha condescendencia, a la fi roe sovint hi trobem la guerra. 
Pero on hi ha comprensió, és probable que hi neixi la pau. Toe és incert, mai 
no eenim la segurerat de res, mai no podem dir que la nostra comprensió 
dura la pau, pero cal decidir, i cal fer-ho per la possibilitat més favorable. 

La tolerancia és passivicat i la comprensi6 és moviment, activicat, esfory 
d'enuar dins l'alcre, com a igual. Tan sois la peresa pot indinar-se per la 
pnmera. 

En definir 1a paraula comprendre el diccionari ens diu, rambé en un deis 
seus significars, que és 'copsar, abra1rar el sencic, la natura, la raó (d'algú o 
d'alguna cosa); encendre, capir, explicar-se'. Ara sí que encrem dins de l'al
cre. Es pot dir que ens fem seus, perque copsem, abracem el sentit, la raó, la 
natura del que fa o pensa, o sene, i ho entenem, ho capim, ens ho expli

quem. 



HUMANISME 

'Tendencia a considerar !'home com el valor suprem', defineix el dic
c1onar1. 

Moles pensadors es proclamen humanisres. Sartre, ateu, parlava de l'existen
cialisme com d'un humanisme, í el mateix feia el cristia Emmanuel Mounier. 
Aixo no obstant, for~a ateus materialistes radicals no es cenen per humanis
tes; fins i cot se senten antihumanisres. Esran a favor de l'home, s'esforcen i, 
si cal, lluiten per ell, pero no els agrada l'humanisme quan pren el sentir 
d'un valor suprem o absolut, és adir, quan de'ifica l'home, quan se'I conver
reix quasi en un objecce d'adoraci6 o de veneració, en un substitur de Déu. 

Deificar !'home, certament, no té cap sencit. Si Déu existeix, ('home no 
por ocupar el seu lloc. I si no exisreix, per que parlar de déus? 1 tanmaceix, 
cal apostar per )'home. 

Apostar pels homes és apostar perque esdevinguem comprensius els uns 
amb els altres. Tots. On hi ha comprensió hi ha la llavor de la pau. Tal 
vegada no evicarem els conflicces pero és segur que sense comprensió els 
crearem o els fomencarem, i no tindrem pau. 

Egoisme? Probablement, o segur. I que? Un món basar en aquest egoisme 
seria ben diferent del que renim. Cal apostar per la comprensió que poc 
nodrir la pau a casa, a la ciutat, al món. 

Ens omple d'estupefacci6 i d'horror l'afirmaci6 que fa Ernsr Jünger 
quan diu que «a volees, a les nostres ciuracs hi ha cambé naturaleses que 
imaginem capaces d'engreixar-se en el rurment dels altres». Imaginar•s'ho és 
el contrari de la presumpci6 d'innoccncia. Mencre no es demosrri una altra 
cosa, roes els qui ens envolcen en cada moment de la vida s6n persones, 
iguals. Per que perdre's en pensamencs que ens crauran la pau? Per que des
aprofitar cada instanc que la vida ens ofereix? 

*** 



~s una aposta pds altres entesa com a horinó, com a poi de la noscra 
accuació. H oritz.ó, poi que no assolim mai, pero que ens guia. Mai, pero, no 
hem de recre culee als homes ni a la humanicat. No solament represencaria 
rcverir aJlo que no és diví, sinó que comportaria inclinar-nos davanc l'egoisme. 
Perque la humanicac, coma tal, en el seu conjunc, és el temple viu de l'cgoisme, 
pero pensar-la egoisca no és creure-la criminal. 

S(, en canvi, que cal prestar servei als homes; lliuremenc. Fer que la 
nostra felidtat consisceixi a fer felic;os els alcres. Ucopia, ideal impossible? 
Potser sí. En !'entrega als alcres, moles, qui sap si no la majoria, han collic 
espines i no flors . Pero un Jesús de Natz.arec ens invita a apostar amb ell. 
Paga la pena? La seva pau al momenc preds d 'expirar ens fa pensar que sí. 
Poder morir tranquil, com Socraces, com Buda! Sentir que la vida ha meres
cut ser viscuda, no per haver-se aproficat de la sang, de La suor i de les llagrimes 
deis altres sinó per haver-los estimar, per haver-los compres, per haver-los 
ajudat a ser felic;os, o a viure amb una mica més d'alegria. 

Potser Jesús, i Socraces, i Buda, i canes d'alcres que van ser com ells, es 
van equivocar. Tam li fa! Qui no s'equivoca? Qui és que pot dir que mai no 
ha errar? Equivocar-se amb aquescs germans, de doctrina i comporrament 
extraordinaris, és la manera més noble i envejable d'equivocar-nos. 

ALEGRIA 

Ser felic; és quelcom que se'ns apareix com a mole difícil, fins i cor im
possible. No hi ha cap humanisme que prometi la felicicat. Resulca més facil 
apostar per l'alegria. Els manuals d'aucoajuda ens prescriuen que al mad, 
davanc el mirall, somriguem. I els biolegs ens expliquen que regisuanr les 
reaccions físiques deis accors que interpreten un paper, simulant emocions, 
es troben amb els mateixos símpcomes, amb la mateixa secreció hormonal 
que quan registren les emocions de les persones que les estan vivinc de debo. 
Interpretar un paper és viure'l emocionalment i fisiologicamenc. Interpretar 
!'alegría, dones, és sentir-la, viure-la. No renunciem a aquesta facu lcat! I 
!'alegria és encomanadissa. Trobarem, no cal dubtar-ne, persones que criti
caran la noscra alegria, la consideraran no fonamencada, fora de ro, banal. 
Fins i roe diran que és un veritable insulc als qui estan tristos. Ho sera si al 
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coscar d' un que piara la perdua d'algú que estimava mole no compartim el 
seu dolor de la manera més sincera. Plorar amb els que ploren i alegrar-se 
amb els que s'alegren és un principi cristia basic, deis primers dies, de sane 
Pau. Pero la nostra alegria habitual, quotidiana, a casa, al carrer, a la feina, 
no por fer mal a ningú. No podem anar pel món amb cara de dol perque els 
alcres la hi dnguin. Quants la hi cenen per mocius raonables? El rnal humor 
és ben general i ben poc justificar. La nostra alegria pot aconseguir que mol
tes persones s'hi sentin acreces i la vulguin compartir. Haurem alegrar una 
mica els alcres. 

Proporcionar repetidament moments d 'alegria als altres acaba omplint
los de vida, donant-los motius per viure, engrescant-los a viure. Humanisme 
senzill, d'accions quocidianes simples que esdevenen obres d'arr, catH ca
paces d 'excasiar com les obres que anomenem artlstiqueJ. Si escoltar Bach, 
llegir Ausias March, contemplar el Moises de Miquel Angel, admirar el 
Panen6, extasiar-se davant el paisacge, majestuós o suau, de les serralades, 
o davant la calma del mar o la fúria de la tempesta ens omple d'una emoció 
indescriptible, l' esforc; diari de tants homes i dones que valen alegrar els 
qui els rodegcn proporciona, a qui ho sap valorar, un goig scmblanr. Per 
que no viure'l nosaltres? Si l'emoci6 estetica és el que més s'acosca a !'ale
gria serena, no és més real la que ens ve d'uns ulls resplendcncs d'alegria 
perque els hem ajudac? 

Saber esguardar els homes i les dones en el seu qucfer honest, sempre a 
pum per ajudar-los, per transmecre'ls alegria, em poc acostar, ni que sigui 
fugas;ment, a la difícil felicicat. Si la noscra mirada i la noscra dedicació al 
altres no es limiten a un moment únic sin6 que saben repetir-se com una 
lletania al llarg dels dies, si a més els acompanyem de contemplaci6 amorosa 
i esfors: conscant, el gaudi de la vida esdevé una companya fidel. 

El qui s'alegra alegrant desinteressadament sembra !'alegria alla on vagi. 
Com rotes les sembres, poc produir mole, basranc, regular, poc, o no res. 
Depen de la cerra que aculli la llavor i de la pluja i els adobs amb que l'aju

dem. 



DIFEIIBNClA 

Si no existís la diferencia entre els homes no parlarfem d'igualtat. Per 
que n'hauríem de parlar? No caldria, tots serfem iguals. El concepte d'igual
tar no ens passaria pel cap, per innecessari; no seria cap misteri. 

Cap diferencia: el maceix sexe, la maceixa al~ada, el maceix color, el 
maceix pensament, la maceixa manera d 'actuar. Seria la uniformicac absolu
ta, el somni de molts decididors: cors clonats. Tots? Ben segur que una peri ca 
elit s'escaparia de la condició de robot de carn i ossos i seria la que els mani
pularia. Definirivament, un m6n per a uns pocs elegirs, que gaudirien de 
pau i de benanan~a, mentre la humanitat treballaria per a ells sense protes
tas:, identificada del toe amb els objectius deis seus amos. Els malsons de 
Hux.ley, de Koescler, d'Oi:well, convertits en realicat. I per a l'adminiscració 
de Justfcia, quin descans! Jutges, fiscals i advocats, cors desapareixerien, per
que serien innecessaris. Pocser cambé Placó s'alegraria d 'aquesra solució final. 
El magisteri, la més noble de les casques, esborrat per sempre. Només caldria 
un Ariscotil per ensenyar els quacre elegits. No hi hauria enveges, rancúnies, 
gelosies, baralles, tortures ni assassinats, ni guerres. Pertoc arreu s'e.stendria 
l' imperi de la pau. 

La pau definitiva? Per pocs humans no robocin.acs que restessin, per 
mínima que fos l' elic, es barallarien entre ells, per ocupar el lloc dirigen e 
sobira. I ariarien els robots humans els uns contra els alrres, en defensa dels 
seus interessos, o per imposar la seva supremacía. 

L'evoluci6 ens poc dur per aquest camf? No juga ni a favor nostre ni 
en contra. Accua tan sois impulsada per l'aczar, la necessicac i la selecció 
natural. Entre toes eres s'han encarregat de fer complex el cosmos, la vida, 
!'home; de fer-nos sensibles a l'amor i a l'odi; de sospirar per la llibertat i 
de desirjar no haver de pensar ni decidir; de voler manar i de voler obeir; 
d 'anhelar sobreviure i d 'aspirar a la dissolució total. Cap a quin deis dos 
desigs ens empenyera l'evoluci6? Pocser vers aquel! al qual els homes do
nem més pes, perque la humanicat por empenyer en un sentit o en l'alrre. 
Podem criar el camí de la diferencia, de l'esfor~ conscanr per enriquír-nos 
múruament cot esfor~anc-nos per convertir la diferencia en motiu de pro
grés. Un progrés que si és aurentic, com ens advertía Amarrya Sen, és el de 
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la lliberrac. Per ranr, un camí que cor fenr confluir les diferencies, les ac
centuara perpetuamenr, perque sera creador de més variaci6, de més riquesa. 

*** 

«Llibertat per a que?», preguntava Lenin. Per viure! No és vericar aque
lla afirmaci6 tan repetida pels antics que només podem estimar l'igual. Oues 
persones exaccament iguals no podrien compartir res. Allo que l'un ringués, 
cambé ho tindria l'alrre. No existiría cap dialeg, cap incercanvi de sencimenrs 
ni de pensarnenrs. Allo que passés per la mene d'un ja escaria passanc per la 
mene de l'aJue. Necessicem la diferencia! Ella ens omple i ens fa viure. 

H ome i dona són el símbol vivenr de la diferencia, de la seva riquesa, de 
la seva absoluta necessitat. En el seu cos hi ha inscrita la meravella de la 
diferencia, de la complemencarietat, de la múcua i essencial necessitat. Pero 
la seva diferencia no es queda aquí. El cos de cadascú és el reflex de. la dife
rencia interior, la que fa que home i dona es necessicin pera mole més que la 
simple unió física, per extraordinaria que sigui. L'inccrior de cada home i de 
cada dona és un infinir, que mai no assolirem, pero hi podem penetrar més 
i més, sense esgotar-lo. 

Són pocs els qui s'avenruren a explorar rota la vida !'anima de l'alrre. I 
és una pena que no ho facin; pcr ells i per l'altre. Malbaraten la possibilicat 
d'una experiencia excepcional per la rcpetició d'una excursió per cerrenys ja 
conegurs. Perque encara que el cos d'una nova companyia parli de profundi
tacs anímiques desconegudes, el qui ha abandonar !'aventura profunda una 
vegada, difícilment voldra iniciar-la altre cop amb una altra persona. Es que
dara només amb el viacge facil, com el turista que veu mole i no recé res, que 
cal volea parla amb for~a genr i no en descobreix l'interior. 

En aquelles persones que no se senten físicamenc ni psicologica inclina
des cap a l'altre sexe, la necessicac de la diferencia, de la complemencariecat, 
no esca esborrada. AJ conrrari, el seu psiquisme e.sea més desenvolupar per 
percebre la diferencia i estimar- la. Saben trobar-la en el company o la com
panya de vida. Allo que als alcres passa desapercebuc, ells ho contemplen 
arnb mirada diafana. Són un recordacori consranr pera toes que allo que val 
per damunr de ror és l'esperir de cada persona. Ens ensenyen a estimar a fons 



!'home o la dona que ens acompanya, sobrecoe per la seva anima, !'única 
capac; d 'establir un dialeg amorós i inrens amb la noscra. 

Hem d'estimar la diferencia per la diferencia, com ens escirnem a nosal
cres mateixos pel que som i no pas pel que fem ni pel que podem fer, com 
escirnem la llibercat per ella en si. És cert que quan parlem de la ll ibertac 
sempre ho fem referinc-nos als seus beneficis. Igual passa amb la igualrat i la 
justícia, pero aixo no deixa de ser una mancanc;a nostra. Tor ho veiem des del 
punt de vista de la ucilitat i no del seu valor incrínsec. El noscre egoisme, el 
nosrre egocentrisme fan que considerern bones o dolemes les coses segons la 
relació que ringuin amb nosalrres. Així perdem l'oporcunitac d'admirar-les pee 
elles maceixes; com els que miren un quadre o una escultura pensant en el que 
els costara i en el que en podran treure després, pensant en el negoci i no en 
l'emoció anímica que la contemplaci6 de la seva bellesa els proporcionara. 

La diferencia és un valor, í no pas petit, de segon ordre. És precisament 
el que ens masera la immensicat del cosmos, el seu movimenc incessam, la 
naixenc;a i la more perpecues, la d iferencia infinita, l'harmonia incompara
ble. Seguramenr la diferencia s'acosta a la vericac, la veritac relativa, formada 
de perites veritats. En toe cas podem die que la vericac de la diferencia ens 
porta cap a la unió en la llibertat. 

ALTRUISME 

Els biolegs ens diuen que l'alcruisme té l'arrel en els gens que acruen per 
a la conservació de l' especie, deis més apees per a la reproducció. Podem 
assegurar que la persona que dóna la vida per un alrre és sempre menys apea 
que la que es beneficia del seu sacrifici? 

Els altees animals, fins i toe els nostres parents ,cimpanzés, ignoren la 
facultar d 'escimar fins a les úlcimes conseqüencies, fins a la more a canvi de 
no-res i sense possibilicat de rebre cap contrapartida en el fucur, perque el 
qui dónala vida per un altre sap que no podra gaudir de compensació de cap 
mena pee part de l'afavorit ni deis alrres. 



Experiencies recems feces amb antropoides han demostrar que només 
escan disposacs a ajudar aquells que els són molr afins i mai no actuen a favor 
d 'individus amb qui no renen cap lligam. A més a més, la seva conducta 
sembla respondre a !'esquema ((jo faig aixo i tu faras allo». Reciprocicat abso
luta, sense cap disposició a acomplir-ho gratuHament¡ l'escricte do ut des. 
Entre el comporrament d 'aquests primacs i el que alguns humans excepcio
nals poden arribar a assolir hi ha un fossac immens, que ells no craspassaran 
ma1. 

Calcruisme poc concluir a la morr, consciencment. El capella Kolbe va 
aferir-se a subscicuir un presoner d'un camp de concentració que havia escac 
condemnar, juncamenc amb altres companys, a morir per l'arbicrariecac nazi. 
No coneixia de res !'home que va salvar. Només que, en ser designar com a 
un dels que havia de morir d'inanició, va lamentar-se en veu alca pels fills 
que deixava. Kolbe era al seu costar i es va aferir a ocupar el seu lloc. Morint 
per ell, no n' esperava res; gratu'itat absoluta. En aquest acte hi ha una dife
rencia abismal amb els animals, per la consciencia de la more que cenim cocs 
els humans i per J'accepcació lliure de morir que alguns fan pel bé d ' un alcre, 
anonim, pocser sense haver-li vist mai el roscre. És la llibertac pura. Toe i 
així, algú pot demanar-se: els gens de Kolbe el van impulsar a morir en lloc 
de l'alrre perque aquesc tenia fills i ell no? La supervivencia del soldar asse
gurava la conrinu"itac de l'especie, quan tants d'altres havien de morir? 

Cioran escriu que «la more només té sentit per als que han estimac la 
vida apassionadament». Quina forma millar d'escimar la vida que escimant 
els alcres fins a l'excrem, perque també la puguin estimar apassionadamenc? 
I continua: «Morir sense deixar res aquí!». l:s la llibertat del que ha estimar 
ftns a la fi i s'ha despres de toe. No posseínr res, equipat només amb !'amor 
que l'omple, que el posseeix, que impona ja fer el sale dcfinitiu i alliberar-se 
fins i cor de la vida? Morir estimanc. I.:últim ale, un ale d'amor gratu·ic. 

Quan parlero de comprensió, de compassió, de gencrosicac, cots aquests 
mots queden arraconacs si apareix la paraula altruisme: amor cocal, absoluc. 
I.:altruisme els abasta cots i els sobrepassa infinitament. Porrac al maxim, ens 
ho diu cot sobre l'infinir a que cendeixen la lliberrat i !'amor. O sobre l'infi-
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nit que són. Toces les limitacions humanes queden anul-lades en l'acce sobira 
de morir per un altre. 

La literatura, des de les cpoques més remoces, ha sentit una veneració 
especial per als qui han donac la vida pels alcres, sobretot quan els bene

ficiaris de l'actuació abnegada són desconeguts. El Prometeu encadenat 
d'Esquil, que afronta un cascig cruelíssim i etern per amor als humans, infli
gir per Zeus, aquel! que es considera a si maceix pare deis homes, n'és el 
paradigma. Sense remuntar-nos a mires tan remocs, en els noscres temps 
Malraux i Camus ens han recordar amb le.s seves narracions que l'altruisme 
pot ser fruir de cotes les mentalitats: cristiana i carolica en el cas de Kolbe1 

atees en el deis dos herois d 'aquells novel,listes. Les novel-les, com les crag~
dies, són obres de ficció pero ens mostren quins són els sencimenrs deis que 
les han escrites. La seva admiraci6, en Malraux i Camus, no anava dirigida a 
l'anecdota trivial sinó a la vida viscuda en circumscancies tragiques, feta ofrena 
als altres i reblada amb la more. 

1:s condició indispensable donar la vida per ser altruista? CaJ arribar 
fins aquesta sublimitat? 

Llavors l'alcruisme seria una paraula huida de sentir, perque quedaría 
reservada a uns esperits excepcionals, altament minoritaris. La majoria dels 
morraJs no podríem aspirar-hi i, aixo no obscant, és una oferta que la vida 
ens fa a toes, perque la vida és amor. 

t.s altruista el qui en cada moment sap posar les necessicacs deis altees 
abans que el seu interes. Les necessirats de la parella, deis fills, deis amics, 
deis companys, de la ciutat, del seu poble, de la humanirac. Vol dir oblidar
se d'un mateix? En el dia a dia tenim interessos legírims, com el de viure 
dignamenc. Pero, estaré sempre pendenr de tenir el cooce més potenc i nou? 
De fer els viatges als llocs més exotics? De conquerir amb diners les noies, o 
els homes, més f'acils? No se m'acudira mai de pensar en els milions de per
sones que necessiten ajuda? No disposaré mai d'algun temps lliure que ero 
permeti dedicar- me a pal-liar els efecces de les drogues, de la marginació, de 
la vellesa desemparada? No se'm revolea la consciencia davant la miseria de 

ranrs milions de germans nosrres? 
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L.:altruisme assequible a toes ens demana cenir sempre ben presents en 
les nosrres intencions rant aquella pare de la humanitat que és lluny de nos
altres i que sofreix, com cambé la gene que tenim ben propera, enmig de les 
noscres ciutats, a tocar de les nostres cases, que no té aixopluc i dorm al ras, 
que no té alcra roba que la que li donen aquells que els en sobra, que no 
menja sinó és als menjadors públics, que no es por rentar si no és a les fonts 
del carrer. 

LUCIDESA 

Mole proxima a l'altruisme hi ha la lucidesa. Per a alguns seria millar 
unir-la a la vericat, pero )'única vericat que cendeix a l'absolut, a l'infinic, és 
!'amor, o el seu equivalem, la llibertat. Després trobem les veritats múltiples 
i parciaJs. Amb quina podem fer-la afí? Necessicem la lucidesa per descobrir 
les diverses verirars i desemmascarar les falsedats. Pero la lucidesa asp ira a 
alguna cosa més. Lucidesa per a no-res? Per viure. És la rorxa que ens il-lu
mina pels camios de la iguaJcat i la justícia. Lucidesa, vericac, amor, llibertac, 
són la maceixa cosa. 

Ser lúcids és la mhima aspiraci6 de moles. Coneixer-se a si mateix i 
coneixer els alcres. També coneixer les coses tal com són. Amb cor, aixo que 
té a veure amb l'altruisme? Si gracies a la lucidesa em veig egoísta, prescin
dinc a cada momenc deis alcres, o ignoranc-los, i si la humanitac m'apareix 
com a decebedora, semblant a mi, o pitjor, que em moura a l'altruisme? 
Dones la invitaci6 que cm ve de l'amor i la llibenat, aquests dos misceris 
propis de !'home, que ero conviden a cascar la felicitar, o J>alegria, o la pau 
interior, ara i aquí, vivint, és a dir, escimanc; aquí, dins meu, i ara, en aquest 
inscanc preds: lucidcsa sobirana! 

La lucidesa em fa veurc que tancat en mi pocser adquiriré molta cien
cia, riquesa, poder, fama, pero fallaré en allo que em por fer mirar ds ulls 
dels alcres amb serenar, scnse sentir-me bufecejac pe! seu refús, que pot 
produir-se, pero no com a resposta a una previa bufetada meva. Sera un 
rebuig a !'amor que surc de mi, de la meva persona, í a la llibercac amb que 
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elegeixo l'accuació que cm sembla més bona. En cap cas, pero, el rebuig por 
destruir-los. El meu amor i la meva llibercac són indesuuccibles. Fins quan 
renego de mi, fins quan em faig enrere, per covardia, per cansament, per 
desengany, allo que hagi fet abans amb llibertac i amor és perenne, indes
tructible. ts la vericac, que no pot ser esborrada per res. I en algun momenc, 
porser en morir, el record de la meva generosirat, si ha arribar a I'alcruisme, 
o si humilment hi ha rendir, m'acompanyara dol~amenc. Hauré escimac la 
vida, hauré estimar la de toes i no m'haura importat aferir-ne rrossos, petics 
o grans, o cota ella sencera, perque la vida vericable, !'amor i la llibertac, 
continu'in presents enrre els homes i les dones. More, el bé que hagi fec 
concinuara com una llavor. 

Una immorralicat segura és la del record que deixen alguns en la mene 
deis alcres. Buda, Socraces, Jesús, ningú no por negar que continuen ben 
vius en la memoria de milions de persones. 

El record que puguem dcixar la majoria sera insignificant. No hi fa res. 
Si algú plora la nostra desaparició, sera senyal que li hem fer algun bé, que la 
nostra vida no ha estat inútil del cor. Si no hi ha ningú que se'n lamenti, no 
haurem viscur. H aurem existir com un roe, pero no haurem viscut. 

És ara i aquí que hem de viure, és ara i aquí que hem de decidir si volem 
·I'amor i la lliberrat o l'odí i la submissió. La lucidesa ens ha de portar a saber 
decidir. 

BELLESA 

"Que'L cami ay errat que far devia, / tan m'es La nuytz ftr'e saLvatg'e dura.» 

Com explica Lola Badia, llegint aquescs versos sentim el comen~amenc 
de la Divina Comedia, escrita uns anys més tard. H omenacge que el gran 
poeta florend recia al cacala Cerverí de Girona, nascuc a la ciutat de Cervera 
de Segarra i resi.dent a prop de Girona, a Sanca Seglina. 

La bellesa engendra bellesa. I el creador, acciu o passiu, de bellesa, s'adelita 
amb la que han creat els alcres. Així Ausias March podía fer seus els aforis-
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mes d'Hipocrares que comencen amb el plany vita brevis, ars vero Longa, que 
ell transporta a la noscra !lengua de manera inoblidable amb el seu vers ida 
vida.s breu e L'art se mostra longa». 

La bellesa es viu, no s'explica. Com es por explicar al que no la sem, al 
que no la viu? .És com parlar del mar a qui no l'ha vist mai, a qui no ha sorti t 
de les grans estepes o deis deserrs immensos, o del cor de les serralades. 

La bellesa no es por cransmecre amb paraules. Toe seminc música, potser 
per obligació, al cosrat d 'a1gú que vibra amb aquesta arr, por resultar que 
alguna noca, un acord, una melodia, impressioni la nostra sensibilicac i des 
d'aquell rnoment ens deixem arrossegar per l'ends de la peya. I darrere d'aque
lla en vulguem escoltar una a1tra, i més, i més, i més ... Pero l'encís no ens ha 
vinguc de ningú. Ha escat la noscra sensibilirar, que potser només esrava 
adormida, que s'ha despertar i se'ns ha endut. L'alcre no hi ha fec res. Si en 
algun cas les paraules d'algú han aconseguit desverllar la sensibilirac d'una 
persona i fe r-la vibrar, és que cambé el seu esperit ja escava preparar p er· 
reaccionar a la més perita insinuació, o cambé que les paraules que ha escol
tar eren are elles mateixes. 

Hi ha qui sembla insensible a alguna forma d 'arc, com a l'arc abstracte, 
en pintura o en escultura. I un día, de sobre, queda impressionat per una 
obra de Moore, de Tapies, de Kandínskij ... No sap per que, pero alguna 
cosa ha percudir dins seu i li ha fet descobrir allo que semprc li havia passac 
per ale, o que fins i toe li desagradava, que no volia ni mirar. 

És difícil no sentir-se inreriorment percudir per aquel! vers de Foix: 
«m' exalta el nou i m'enamora el vell», o aquell altre: «viure l' instant i obrir 
els ulls al deman, coca la meravella de la vida narrada amb uns brevíssims 
mors. O perla descripció inesperada d'un paisatge que ens fa Joan Margarie: 
,<A fora el ce! s'emplena d 'aJbercocs / i el mar blau fose de pruncs es desfa / 
damunt deis negres ganivets de roques,,. 

Com !'amor, l'art ens poe captivar de la manera més inesperada i insolí
ra. I no ré explicacíó. Ens enamorem d' una dona, d'un home, d'un quadre, 
d'una escuJrura, sense ni adonar-nos-en. I quan en som conscienrs, no sa
bem donar cap raó logica de per que ens ha passac. Ho hem viscut i prou. Els 

75 



cdtics donaran lli~ons magistrals sobre la bondat de cal i tal obra pero no ens 
transmetran el sentiment de la seva bellesa, si ells maceixos no s'expliquen 
bellamem i impressionen la nostra anima. [, encara, pot resultar que després 
d'explicacions ran formoses concinuem amb la noscra indiferencia. Podrem 
saber que la Gioconda és una pintura extraordinaria, que el Parrenó és una 
obra sobirana de la humanicat, pero no en palesarem l'excelsicud. Sabrem, 
pero no viurem. Si el somriure de la dona, si les proporcions del monumenr 
no ens diuen res, romandrem complecament cecs, no hi sabrem crobar res 
que ens sacsegi l'esperit pregonament. Cal que davant d'elles alguna cosa de 
la pintura o del temple parli a la noscra sensibilitar, la faci seva, la transfor
mi. En aquell moment es produeix com un miracle, la nosua rudimemariecac 
convertida en sentimenc emocionar. 

Deixar-se penetrar per la bellesa és obrir-se a un món nou i infinir. És 
convertir-se en creador de bellesa. La nostra sensibilirar canvia, nosaltres 
canviem, i des de llavors els noscres ulls poden percebre la bellesa arreu del 
món i en toes els homes i dones. Més encara, res no se'ns apareix com man
car de bellesa. Tot s'il-lumina amb una llum nova, desconeguda, que projectem 
nosalcres i ens tornem creadors d 'art. No necessitem fer obres macerials, o 
composicions eceries, musicals o poeciques per converti r en obra d 'art tot el 
que mirem. Portem la bellesa dins nostre, el nostre esguard és bellesa, i aix(, 
en lloc de percebre la bellesa exterior, passem a comunicar a les coses, als 
paisatges, a les persones, siguin com siguin, la bellesa en que s'ha rransfor
mac el nosu e esperit. La noscra mirada ha esdevingut creadora de bellesa. El 
racó més aparencment insignificant o lleig, la persona més tinguda per de
forme, resplendei.xen per a nosaltres d ' una manera única, extraordinaria. 

No cal ser un Velázquez ni un Schiele, ni un Avedon, ni pintor o foto
graf per contemplar les persones com ho van fer ells. Tan sois es necessita 
mirar-ho tot, en especial els homes i les dones, per espellingacs, i brucs, i 
desfets que semblin, amb amor. Ell veritablement esta en l'arrel de la bellesa. 

La transmutació del nostre esperit requereix una condició previa, l'amor. 
Pot ser que tinguem capacitar d'apreciar una obra d 'art, i fins i tot de fer-la, 
perque així ens han conformar els noscres gens i la cultura que hem rebut, i 



no siguem capai;os d'esrimar. Som com un brillant amb un carbó dins. l si 
no hem descoberr la bellesa pero escimem, la noscra anima ja esta en dispo
sició d'obrir-se a noves realitacs, com la bellesa, i a aquesta altra forma de 
bellesa que és la bondat. 

Bellesa de la bondac. Hi ha una accuació més bella que la del Jesús que 
ens descriuen els evangelis? Camus i Malraux no s'encretindrien en les 
accions deis seus alcruisces personacges si no les consideressin belles i bones 
alhora. 

Bondat de la bellesa. En entrar a Notre Dame de París, o a Santa Maria 
del Mar de Barcelona, plens de la impressió inexpressable que causen, ens 
sentim impulsacs immediacament a abrar;ar-nos amb coehom . .És com quan 
aplaudim els incerprecs d'una obra musical. Regraciern els qui ens han per
rnes de viure uns moments exaltancs, pero ens sencim unies per l'emoció 
amb toes els que aplaudeixen. S'ha apoderar de nosalcres un sencimenc de 
germanor. 

• •• 

Amor, obertura a la bellesa, creaeivicat cransformadora. És un do de 
pocs? És un do de toes els qui accepcen d'eseimar, sense esperar c.ap recom
pensa deis altres ni de les coses. La més pura recompensa és el do, la gracia, 
de ser capa<; d'estimar. Estimar troba en si maceix la recompensa, i la recom
pensa estimula el nosue amor, en un cercle radiant d'amor i bellesa que 
s'alimenten múcuament. 

Bellesa deis humans creadors de bellesa. Bellesa de l'amor. Bellesa de la 
vida. Bellesa del món, del cosmos. Toe poe ser bellesa. 

SAVIESA 

Entre saviesa i savi, que hauria de ser simplemenc el qui posseeix la 
saviesa, hi ha diferencies. En general acribtüm el qualificaciu de savi a la 
persona que sap rnolces coses, o que en sap una amb gran profundicac: Gali
leu, Newcon, Einstein, Aristotil, Tomas d'Aquino, Kant. Saviesa, dones, és 
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la 'coneixenc;a justa de les coses' , tal com defineix el diccionari en una de les 
seves dues accepcions. També és savi, sempre segons el diccionari, el qui té 

'la inregritat del seny; que sap captenir-se amb seny'. Aquesta visió del saví 
té la seva correspondencia en la primera acccpció de saviesa, 'capceniment 
assenyat en la vida, en els afers'. 

Savi, pero, penso que poc voler dir alguna altra cosa més profunda, 
molr més que tot jusc caprenir-se amb seny, qoe és moldssim. 

Diogenes era un home assenyat? Era savi? No seguía cap convenció so
cíal. Era lliure? N 'hi ha que consideren que sf. Jo no sé veure-li cap senyal de 
llibercac, cap rastre del distanciamenc de la natura que la llibercac comporta. 
Més aviar era un fidel seguidor de la concepció grega que la felicicac es rroba 
en la .idemificació plena amb les lleis del cosmos, amb la nacuralesa, amb les 
seves exigencies, amb els instints. Per aixo no li imporcava masturbar-se en 
públic: l' espontane·icac absoluta i en toe moment, com la deis animals. És 
aquesta la saviesa que hem de desitjar els humans? 

Era savi Momaigne? No va menysprear els diners, campoc no visqué 
pe,; acumular-ne. Oeixa el poder quan Ji convingué, i hi torna quan li ho van 
demanar, per tornar-lo a abandonar i retirar-se aJ seu castel!. Quan ho va 
considerar necessari per a la seva saJut, va víatjar per mig Europa í va adqui
rir molta experiencia sobre els humans. Es va casar i no visqué mai de manera 
e:xrravagant. Tingué un amic vericable, que un cop more Montaigne es va 
preocupar d'editar els seus llibres. Vida assenyada, la seva? Seguramenc. Sa
via? Sens dubce. De Momaigne ens queden els seus Assaigs. És gracies a 
aquests escrits que és conegut i reconegut. Emanen saviesa, are de viure, més 
enlla del seny ese.ríete. El seny li hauria dictar, com a advocar que era, perse
guir una carrera política, no en profa propi sinó per al bé deis alcrcs; en lloc 
de canear-se en un cascell i dedicar-se a les seves medícacions, fer una vida 
més pública, més directament influent. No ho va fer. 

Els monjos nus jaines no són cap ficció sinó una reaJicac ben deis nos
tres dies, encara que tinguin darrere un passac de dos mil cinc-cenes anys. 
Recorren l'fndia, alimentant-se del que els donen. Són porcadors de pau, 
com els benaurats de l'evangeli; uns esbojarrats no gens assenyats pero admi
rats de toes; t1ns savis, uns homes plens de savíesa. 
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Siddharra Gaucama, el Buda, va ser un príncep que abandona palau i 
família i es dedica a la vida ascetica en haver contemplar el dolor deis homes. 
Després, concentrat en la meditació, propasa un quadruple camí per als 
humans que els permeti superar el sofrimenc i arribar al repos definitiu. Les 
persones de seny Ji haurien recomanat de no deixar muller ni residencia, i 
governar amb juscícia. Si no aconseguia lliurar els seus súbdics de les malal
ties i la mort, almenys els evicaria el dolor causar pels homes. l , com un Marc 
Aureli, podría aprofitar les escones per meditar profundament i escriure els 
seus pensaments, plens de compassió envers homes i dones. 

La vida de Jesús no és cap exemple tampoc de vida assenyada. Sobirana
menc lliure i ple d'amor, va recórrer els camios de la seva cerra exhorcanr els 
qui l'escolraven a creure en la bona nova de la pau, a estimar de toe cor, 
passant, si calia, per damunt de les lleis restriccives i encocilladores. Ni el 
Temple, ni el Sabac, les dues grans inscitucions del poble jueu, valien més 
que les persones. Quedava la circumcisió, la marca distintiva de la perrinen
~a al poble escollit per Déu, a la qual els seus pares el van sotmetre, i un 
deixeble seu, jueu cambé com ell, seguint la inspiració que li venia del mes
tre, la va declarar no-res. Jesús va ser acusar de sacríleg i sediciós i lliurat als 
romans, que el van crucificar. Les noticies sobre la conxorxa que s'anava 
trenant al seu volcant i el desig que fos mort que sencien les jerarquies ecle
siastiques no se li escapaven, i tanmaceix no va fugir, quan ho podia haver 
fer. Va afrontar el judici i la mort; una follia. Pero, qui pot dir que la saviesa 
no el va omplir fins a les fibres més ímimes? 

*** 

Saviesa de l'amor, saviesa de la llibertat; o follia de l'amor, follia de ia 
llibertat. Ser savi no val res, si no es té l'amor, si no es viu la llibercat. 

D'entesos, d'expercs, de cienrífics, de filosofs, de reolegs, n'hi ha haguc 
i n'hi ha molrs. De savis, ben pocs. Per ser saví, per posseir la saviesa, no 
calen estudis, ni difícils ni s~nzills. Aixo sí, es necessita estar arene a la vida, 
a rots els seus batees. La vida ens mostrara toes els camins que parren a la 
saviesa, rots els racons on habita. Toe caminanr, i cor aturant-nos a contem
plar la vida i la natura, ens omplirem de saviesa. Joan Maragall ens diu que 
1<bevenr al raig de la font, he assaboric els secrets de la cerra misteriosa». Els 
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secrecs de la Terra, els secrecs del món, la saviesa humil que embelleix i rrans
forma la vida. Aigua clara, un pa de bona crosta, un xic de formacge, un 
recer a la cabana, un somriure d'acollida i una ma estesa, prompca a compar
tir, quan hi arriba un caminaire perdut. 

Tanmaceix, no ens hi conformem, volem més, vins, menges exquisides, 
cases curulles de comodicacs, corxes, iots, sempre més coses, insaciablement, 
perque res de tot aoco no ens pot sadollar. I romanem frustracs , cristos, amar
gats. 

Post coitum omne animal trisu. La sentencia ve de molr lluny. Si l'amor 
flsic, al costat del qual no ex.isreix cap alcre gaudi material que se li pugui 
comparar, ha donar lloc a una consideració tan desencoracjadora, qui por 
creure que la felicitar es troba en les coses? 

Vaig coneixer un savi, un pastor. El rrobavem, retirar i solitari, a l'alti
pla, a prop de Rúbies, al Moncsec. Era cot alegria, tot generosicac. Ja no hi és, 
pero el seu record perdurara sempre entre els qui el vam coneixer. L'aigua 
fresca corría ben a cocar de la seva cabana. Va ser allí on va aprendre els 
secrets de la Terra, de la felicitar? Saviesa envejable, felicitar cerca; vida sen
zilla, fins i toe amagada, pero oberta a tothom; Hibertat i amor. 

FELICITAT 

El bíblic Cantic deis cancics ens diu que «si aJgú oferia cocs els béns de 
casa seva a canvi de l'amor, només obtindria menyspreu». És un cancic ero
tic, pero valora ['amor sensual per damunt de toes els béns que !'home pugui 
posseir. No posa l'amor per sobre de toes els béns del món perque no li fa 
falta, ningú no els posseeix. N'hi ha prou que manifesti que esta per damunt 
deis que cadascú té a casa seva, que són, per tant, de la seva propiecac. El qui 
té mole, el mole que té; el qui cé poc, aquest poc. L'amor els supera roes. És 
el bé més preuac, el que més ens por alegrar, el que més ens pot dur al gaudi 
de la felicitar. 

El Cantic encara rebla les seves paraulcs amb una manifescació igual de 
rotunda: «L'amor és forc com la more, la passió inexorable com ['abisme; les 
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seves Aames són flames abrandades, una flama divina. Els mars profunds no 
podran apagar !'amor, ni ofegar-lo les foms deis oceans». 

La felicitar és aixo: la plenitud de l'amor i, dones, de la lliberrat. No cal 
més, pero sense aixo és impossible ni somiar-la. Un amor migrat, esc:irran
sic , incapa~ de donar-se totaJmem, i, per rant, una llibercat escap\ada, ens 
poden proporcionar momenrs d'alegria, fins d'una certa pau, pero mai no 
sadollaran la nostra ansia de felicicac. 

L'amor és fon com la morr, perque el qui ha estimar incensament, sen&e 
exclusions, ha estimar la vida i llavors viu la more com la culminació de la 
vida. Els mars i els oceans no apaguen la flama que abranda !'amor. La seva 
passió inexhaurible per la vida no resta colgada per la more. El qui estima 
apassionadament somriu a la more que li arriba. No rriomfa d'ella, pero és al 
seu maceix nivell. Li parla de tu a tu . La mort no el ven~. És fort com ella. La 
felicitar l'acompanya fins al darrer momenr. «Germana more», deia Francesc 
d'Assís, que esrimava toces les coses, del Sol lluminós a l'aigua amiga. 

Per aixo la felicitat és més valuosa que cots els cresors del món. Els ado
radors de la riquesa no s'ho creuen i per aixo no s'arrisquen a estimar de 
debo. Potser donen coses, pero, les donen amb amor? Estimen els qui reben 
els seus dons? Estimen tots els homes i les dones del món? No, ni ells ni 
ningú no podem dir que esrimem roes els homes i les dones, un a un. 1, 
tanmareix, avui la nosrra solidaritac, el nostre amor, pot arribar, o intentar 
d'arribar, a toes els racons d 'aquesc planeca can petit, afectar coces les perso
nes. t.s, dones, per la nostra migrada etica que no assolim, ni assolirem, la 
felicicac. En castarem espumes, que ens haurien d'incicar a obrir el nostre 
cor a l' amor i la felicitat, pero, com el jove de l' evangeli, tornem a casa 
cristos perque la covardia no dóna alegria, i mole mcnys felicicac. 

*** 

El Cantic deis can tics ens ve a dir que si la part minoritaria de la huma
nitat que posseeix la majoria dels béns de la Terra els ofereix a canvi de 
!'amor deis desposseús, només mereixera menyspreu. La felicitar, l'amor, no 
es compra, !'amor es guanya amb amor. Pot ser un acte d'amor lliurar tots els 
béns a qui els necessica, pero poc ser un acre d' orgull, de superbia, de por, de 
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bogeria. Sane Pau ens adverteix: «Si repartís cors els meus béns als pobres, 
fins i roe si em vengués a mi mateix per esclau i cingués aixf un moriu de 
gloria, pero no escimés, de res no em serviria•>. Quames fundacions han escae 
creades pera la gloria del magnanim i esplendid mecenes! Guanya la felicirac, 
el suposat gran benefactor? El que sene en la profundicat del seu cor és la 
vanagloria, i res més; no el buit, sinó el fum. I quanca gene, quan s'ha vise 
amenai;ada per una multitud famolenca, els ha donat cor el que cenia a canvi 
de continuar vivint! 

El qui ho dóna toe per una raó que no sigui l'amor, no obcindra la 
felicicac. La seva vanicar l'omplira de sacisfacció durant un cemps, i després 
caura en el scntiment que va acruar bojament. I els beneficiaris de la seva 
esplendidesa podran agrair-li més o menys la seva acció, pero no !'estimaran, 
no li correspondran amb amor, perque no en van rebre. 

«Un ric difícilmenc entrara al Regne del ce!», ens adverreix Jesús. Difí
cilmenc trobara la felicieat, ni que sigui la felicitar de l' inscanc ecern que val 
per roca una vida. 

Cioran escriu que <<la voluptuosicac de ser desconegut o incompres és 
rara; aixo no obseanr, si s'observa bé, no equival potser a l'orgull d'haver 
triomfac sobre les vanitats i els honors, sobre el desig d'una anomenada in
habitual, a l'orgull de ser celebre sense públic? Cosa que conscicueix la forma 
sobirana, el súmmum, de l'anhel de gloria». Ni una referencia, en aquest 
cext, a la felicitat: orgull, triomf, anomenatÚI., celebritat, gloria, pero res de 
felicitar. Pero ni la volupeuositat del poder, de la riquesa i la fama, ni la 
voluptuositat de saber-se ignorar, proporcionen la felicitar. La volupcuosi
tat, la «complaen(j-3 en els delits sensuals», és sempre efímera. El temps la 
veny amb rapidesa i aviar se'n perd la memoria. La felicitat cambé pot passar, 
pero el senyal que deixa en l'esperit perdura. 

Es possible ser feli~ quan el destret ens aclapara? Alguns conserven la 
pau de !'anima, pero la felicitar és una alcra cosa. L'associem sempre a un 



senriment inexpressable que ens fo anhelar que l'instant que esrem vivint 
duri erernament, no s'acabi mai . O que la vida fineixi en aquell mateix mo
menc, perque la rutina del dia a dia no ens torni a envair. Com poddem 
experimentar aquesc semiment quan la persona que estimem ens abandona, 
voluncariamenc o per fon,a? Quan tot ens surt malament? Quan ens empre
sonen, quan ens torturen? Llavors els senciments que neixen són toes uns 
alrres: odi, desesperaci6, rebel-lia, claudicació; o fermesa, valencia, heroisme. 
Cap d'ells no té relació amb la felicitat. 

La felicitar és un desig que posse'im toes i que s'acompleix ben poques 
vegades i durant momencs que sempre ens semblen fugac;os. Pocser aquesta 
fugacitat és una invicació que se'ns fa de tant en tanc perque esciguem arenes 
a la vida, a cada inscant, i no desaprofitem cap segon. A qualsevol hora ens 
por arribar el regal d'un instant etern. Només per aixo ens convé estar aler
ces. El qui esta pendent de cada inscam va convercint la seva vida en aquella 
obra d'an, en aquella bellesa de que parlava abaos. Imperceptiblement la va 
transformanr en una fonc de felicicat. Si li arriba la maJcempsada la perdra, i 
pocser no la recobrara. Morira enmig del desconhort? Si ha rascar la felicicac, 
si ha restar fidel a !'amor i la llibertat, quan la vida Ji falli, quan cor el seu 
ésser estigui a pune d'extingir-se, quan toca sensació hagi desaparegut, per 
que no podem crcure que l'úlrim acre de les seves neurones abaos d'apagar
se del tot sera recordar que va viure la felicicat, que va estimar i va ser lliure? 
Per que no podem pensar que la felicicac envolcara aquell darrer inscanc, un 
inscanc ecern? 



IV. CONDICIÓ HUMANA 

CONSCI~NCIA 

Consciencia de sí mareix; consciencia de viure; consciencia d'haver de 
morir, i de morir¡ consci.encia deis alcres i del món, i del cam{ que seguiran 
tant els humans com el món; i cambé consciencia de si els noscres acres 
perjudiquen els homes o el món, o els són benefics. 

En el sentir general, no tenir consciencia és actuar amb insensibilitat 
envers els altres, indiferencs al mal que els pugui colpir, o que els puguem 
fer, i tenir-ne és el concrari, és compadir-los si el dolor o la injustícia els 
adapara i procurar ajudar-los, posar remei a les seves afliccions. 

La consciencia és una gran desconeguda. Els estudiosos elaboren teori
es, procuranc no caure en la tempració de considerar que la persona esta 
formada de dues parts, les rradicionals cos i anima. L'anima, segons els par
cidaris de la dualicac en !'home, seria la que ens proporcionaría la consciencia, 
i el cos seria 11 eina de la qua! ella se serveix. Refusada aquesta interpretado, 
la consciencia, com el pensamenr, o la creativitat, coro toces les funcions 
menrals, correspondria a l'ambic físic, que és el propi de tots els animals. 
L'obra teatral On Ego, representada al Soho Theater de Londres, inspirada 
en el llibre lnto the Silent Land, del neuropsicoleg Paul Broks, explica que el 
«jo», el «self,, és tan sois un agregar de pensaments individuals, de senci-
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mems, de percepcions i d 'accions. 1 insisceix: «el jo és una il-lusió i som 
simplement paquees d'informaci611. 

Comparrinr aquesta idea, Sreven Pinker escriu que nl'accivirac de proces
samenc de la informació del cervell causa la mene , o es por afirmar que és la 
mene,,. I en un altre passarge afirma que icel jo és només una xarxa de sisremes 
neuronals,, i es refereix a les demosrracions deis neurociencífics Michael 
Gazianiga i Roger Sperry sobre la il•lusió del jo unificac. Nicholas Humphrey, 
en el llibre Seeing Red: A Study in Conscíousness, referint-se al misteri que la 
consciencia és en si per als humans, proposa que l'evolució ha dur la conscien
cia a fer-se misceriosa. D'aquesca manera, en no saber explicar-nos que és la 
consciencia i en veure-la aureolada de misteri, som porcats a creure que no 
som simples maquines biologiques, i aquesc sencimem ens impulsa a preservar 
la nostra existencia. Aquesta seria la funció de la consciencia. 

*** 

S'assegura que aixo que coneixem com a consciencia individual va apa
reixer entre els anys 1000 a 700 abans de la nos era era. 

Que semien els humans de fa més de eres mil anys? Hi ha unes realiracs 
indubtables. A l'Orienc, només un en cada poble era lliure, el rei. Entre els 
grecs, els ciuradans. La resta, el poble a l'Orient, els no ciucadans a Grecia, 
com se sentien? No discutien la seva condició com no la discuceixen els 
rermits? Certamem, una f~cultar que els humans creiem que posse'im can 
sois des de fa eres mil anys com a mole, quan en fa molcíssims més que 
exisüm, no sembla gaire arrelada en la nostra naturalesa. 

És difícil d' encendre que és la consciencia: un misteri, o una il-lusió que 
ens impulsa a viure. No l'entendrem mai? Si arribavem a comprendre- la, 
que passaria? M' imagino que ho aconseguirem i que toe seguira igual. Perque, 
contra coces les ceories pessimisces, cambé s'a.ssegura, com a resulcat d'experi
encies ben fonamentades, que la consciencia no falta en altres animals, de 
manera més o menys clara. Més e.n uns que en uns altres, com és logic. 

Una facultar que apareix cambé, bé que en diversos graus, entre els 
animals, no sembla que sigui producte d'una simple il-lusió noscra. O hem 
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d'admetre que els animals cambé sofreixen aquesta mena d 'al-lucinacions 
memals? O que l'evolució ens ha dotats a cocs plegats d 'aquesc mirarge per
que siguem capa~os de viure? No, els animals no frecuren de miratges pcr 
viure. Viuen i prou. Llavors, per a ells i per a nosalrres, la consciencia és 
simplement una realitat vical. No hi fa res que sigui un agregat de divcrses 
coses. Un agregat és quelcom. Quelcom, en aquesc cas, que ens empeny a 
viure, a estimar. 

A més a més, per a nosaltres, que és imporcanr? Si em col-loco des del 
pune de visra de !'amor, l'essencial és que gracies a la consciencia sé si actuo 
estimant els altres, no teoricamenr sinó d'una manera concreta; individual
ment, donanr la ma. al que la necessita; col-leccivamenr, col-Laboranr a millorar 
la situació de toes. La clau és actuar en consciencia, ve-t'ho aquí, no perque 
m' ho imposen unes normes vingudes d'alcres homes que s'atribueixen la 
possessi6 de la vericat moral, sinó perque emana de !'amor que he decidit 
que em conscicueix i que vull que creixi en mi. 

En cor aixo no hi ha res de relativisme. No hi ha cosa més concreta i 
exigent que !'amor. Quan Jesús deia que el dissabte era per a l'home i no 
!'home per al dissabce, redu'ia el seu credo jueu a una jncerprecació relativis
ta? Quan proclamava que havia arribar l'hora d'adorar Déu en esperit i vericac 
i no dins d' un lloc determinar, escava subjectant la fe a un criteri purament 
acomodatici? Sobretot, triava una vida facil, sensc perills de cap mena, de la 
qual eliminava allo que li resulcava feixuc i escollia can sois el que li era 
confortable? Ni la seva vida, ni la seva more, van testimoniar que el ca.mí que 
havia seguir fos un camí acractiu, placid, comode. 

Obeir la propia consciencia, sigui el que sigui la consciencia, és !'única 
manera d'encarar la vida amb realisme, amb lucidesa, en veritac. 

La consciencia de mi mateix és la consciencia de ser i de viure, d'exisrir. 
La consciencia, sigui el que sigui, m'afirma, em dóna solidesa, em fa lliure, o 
em proporciona la il-lusió de pensar que sóc lliure. Que importa si la cons
ciencia és can sois una il-lusió mentre que jo pugui decidir si vull perdre el 
remps amb divagacions o anant al cinema, si vull ajudar el capcaire que em 



demana almoina o prefereixo col-laborar amb una ONG, o clamar per es
crit, de paraula i amb obres a favor de la jusdcia i la pau? És una realicar o 
una il-lusió que em permec estimar. 

La consciencia de si mateix és constatació que som i que existim enmig 
deis alcres i gracies a ells, o per obra d 'ells. Existencia que seria rambé pura 
il-lusió? Per a cadascú de nosaltres és indiferent si som quelcom de solid o 
mera forma inconsiscent del buit. En tot cas, !'existencia, i la consciencia 
d 'exisrir, són la invicació a llanc;:ar-nos, no a ser llanc;:ats, als brac;:os deis alcres, 
en un lliurament incondicional , perque el nostre amor i la noscra !libertar 
només es consolidaran i creixeran si ho fan conjuntament; amb l'afegit que 

el qui estima de debo no cé cap dubte sobre la realitac del seu amor i de la 
seva llibercac. 

La consciencia de l'alrre és la contrapartida de la consciencia d'un ma

ceix. Per aquesta raó, quan miro els alcres em veig a mi mateix, i no tan sois 
perque em reílecteixo en els seus ulls, o en els seus gestos, d' acolliment de la 
meva presencia o de refús, sin6 perque són els únics recepcors possiblcs, 
consciencs, al meu maceix nivell, deis meus actes, del meu amor; o del meu 
odi, del meu orgull, del meu menyspreu. Sense ells estic mancat fins i tot 
d'objecciu per a la meva actuació, noble, abjecca, mediocre. 

La consciencia del món que ens rodeja ens fa adonar que no som angels, 
que no voleiem per espais eceris sinó que tenim els peus ben units al cerra. I 
si, com el poeta, deixem que el noscre cos reposi damunt l'herba fresca del 
prac de muntanya, copsarem que hom va «sene un eros més del prat suau ben 
verd, ben verd sota d ' un cel ben blau»" Som pare de la Terca, del cel, del 

cosmos immens. 

En la consciencia del tot, l' univers ja no apareix com un monstre gegan
cí i fred, indiferent. Bacega com nosalcres, perque som una sola cosa. Més 
que fraterns, som una sola cosa amb el!. I no sencim l'esglai punyenc que 
experimencava Pascal en contemplar la fredor de l'escelada immensa. Ens hi 

idencifiquem, ens hi fusionem. 
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També cenim consciencia de la mon, i del morir. «-Vosaltres restareu, 
/ per veure el bo que és tot: / i la Vida / i la Mort». Salvar-Papasseic enyorava 
el dema, quan podría abandonar el llit i contemplar la gene del barri atrafe
gada amunt i avall, i la canalla juganc, i els arnics que l'anirieh a veure, 
conrents. Pero podia ser que no es pogués llevar mai més. Sabia que queda
rien els alcres, que tastarien el bo que és tot, j la Vida i la Mort. Se sencia 
fracernalment unit a ells i no li recava que continuessin si ell se n'anava. 
Estimava la vida, era ben conscient que podía morir. 

FRATERNITAT 

Els revolucionaris francesos van fer mole ús de la paraula fraternitat, 

que van unir a igualtat i llibertat i van convertir les tres paraules en el seu 
lema. 

Ens podem sentir germans sense creure en Déu, sense considerar que 
cenim un pare comú o algun lligam d 'alrra mena que ens faci viure el senti
ment de frarernitat amb intensirar? Hi ha associacions els membres de les 
quals s'anomenen germans entre ells, o frares, que és el mateix. «Frail"e Ro
gen,, escriu Ramon Muntaner quan es refereix al seu company d'armes, cap 
d'almogavers com ell, Roger de Flor. No intervenía Déu sinó la voluncac 
guerrera en aquesta unió. 

Veiem que organiczacions que cenen consagrar el nom frare o germa 
només !'apliquen a una part deis seus membres, no a tots. Dins d 'elles n'hi 
ha que es fan anomenar pares! i així destrueixen la fracernicac de toes. Man
tenen el culee a la desigualcat. De cota manera, aquescs exemples ens diuen 
que hi ha homes que consideren que la frarernitat, la germanor no necessita 
d'un pare físic concrer. I hem de reconeixer a favor d'aquesca incerpretació 
que els fills adopcats no són menys germans entre ells que els nascucs del 
semen i el ventre deis seus pares naturals. 

La fracernírac autentica porta a la comunió, a la comunicar. Comporta 
una compenetraci6 íntima entre els que es consideren germans d'aquesca 
mena, és a dir, sense lligams de sango d 'amor paternal ni macernal. El seu 
vincle és molr diferenc del que exisceix entre els germans nacurals o adoptats. 



Sorgeix de la voluncat de les persones, miranc el furur, fixant-se un objectiu, 

i no del passat. A més a més, entre els germans fills d ' una parella, siguin com 

siguin , no sempre és l'amor allo que regeix la seva conducta. Les persones 

agermanades per un projecce esc-an disposades a compartir vida i béns, cosa 

que no sempre succeeix entre els a ltres germans. Només cal veure com es 
comporten alguns quan han d 'herecar! 

*** 

Encara que la fracernitat figuri en el lema frances, i de recruc a la boca 

de toes els humans, no consta com a vircuc. La moral i l'ecica ens propasaran 
sentir-nos germans de cocs els homes i actuar coma tals, pero no defineixen 

la fracernitat com a vircut. En aixo s'equipara amb la comprensió i alcres 
comporcamems humans beneficiosos i que no ens són presentats com a con

ducces vinuoses. Podem excusar aquesta omissió pensant que toes aquests 
capteniments són considerats, com a fonc d 'accuacions vircuoses, o inrrínse

camem saludables. És a dir, que són uns valors. 

Els valors són bons, sigui per si maceixos, com ara la bellesa, sigui com 
a fonament de comportamencs favorables, pera un maceix o per als alcres, 

com ara la serenitat, enumerada juncamenc amb la fraternitat i d 'alrres per F. 
Torralba enn;e els cenes valors que descriu en el seu llibre anomenac precisa

mene Cent vaLors per viure. Llavors s'encén que la fracernitat dóna lloc a la 
vivencia de la generosicat, de la compassió, de la fidelitac, la jusdcia, la sim

plicitat, la bona fe ... Sentir-se germa d'algú, o de moles, o de toes els homes 

i les d ones del món és la millor predisposíció per ser capas: d 'emprendre una 

vida virtuosa, d 'amor ple. 

La fraternitat pressuposa la idea d'igualtat. Els Erares - és a dir, els ger
mans-dels ardes religiosos mendicancs ho cenen ben ciar i per aixo elegeixen 

els qui han de ser els seus caps només per un cemps determinar, perque els 
van renovanc. La maceixa persona pot repetir en el e.arree pero per un temps 
limitat. Oesprés tornara al reng general. El carrec anterior no li significa cap 

dret a reb re un cracre diferenr dels qui no n'han exercit cap. I, pel que sé deis 

caputxins, poden elegir un «germa» com a superior. 
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Les diferencies entre frares capellans i frares no capellans, amb els 
seus ◄« pare"i «<germa», no haurien de ser considerades valides, almenys en
tre els franciscans. Els seu fundador, Frnncesc d 'Assís, no va voler ser ordenar 
capella. Frares franciscans i dominics, en !'origen, rdlecreixen un ideal 
veritablement democracic, fill de l'epoca en que aquells ordes van néixer, 
el del criomf de la classe burgesa a les ciutats. Va ser el primer cop contra 
els privilegis feudals. La fraternitat només por florir en un ambienc demo
cracic. 

Els partidaris de les diccadures, siguin ben manifesces o esciguin disfres
sades soca aparences pseudodemocratiques, renuncien a qualsevol mena de 
germanor. Ni entre ells existira, car el ferment ancidemocracic que duen dins 
seu fa que constantment pugnin entre si per ocupar el primer lloc o, si més 
no, els primers llocs. 

• •• 

La fracernitat no pot excloure mai la llibertat. Una unió d 'amor sense 
llibercat? Impensable. La llibertat que ha rcunic els qui valen ser germans no 
es perd pe! fet d 'integrar-se en la comunicar que ells maceixos han crear. Pero 
si una associació formada voluncariament imposa, fins i tot amb l'aprovació 
de cocs els seus integrants, l'obligació de no poder deixar-la mai més, o soca 
certs requisits, craeix la seva condició des de l'arrel. No ha escat altra cosa 
que un parany, un engany, que ha acree les persones soca el clam de la lliber
tat i després les ha fetes esclaves. 

HUMANITZACIÓ 

c,N o som encara humans», constata E. Carbone!!. ts a dir, el procés 
d 'hominiczació no s'ha acabat, i malauradamenc pocser crigarem mole a po
der dir que ja som plenamem humans. 

Som homínids, encara? Hi ha poca diferencia de pronúncia entre homi
nització i humanització. El significac de L'una i de l'altra no estan pas lluny, 

rampoc. 
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L'hominiczació és la progressió de !'animal cap a la persona. Simi, ho
mínid, home. Persona. 

Assolida la condició de persona, el significat d'hurnaniczació hauria de 
ser el d'avan~ar en el progrés moral, per culminar en l'ecic. Ens trobaríem 
com en un camí, que de bon antuvi rranscorre per terrenys planers pero 
ascendents, com els plans pirinencs, - i aixo seria l'homini rz.ació- i que de 
sobres' enfilen forrament, cap a les crestes i els cims - seria la humanirz.ació. 

Si encara no hem sortit de la condició d'homínids, com podem parlar 
d 'humanirzació? La humanització portaría l'home vericable, !'animal racio
nal regit efcccivamenr perla raó i amb les passions controlades, aixo és, amb 
l'egoisme dominar, a treballar pel progrés de toes. Significaría el poder esde
vinguc servei acriu al poble~ la riquesa compartida per toes i la fama vanicar 
menyspreada. Com que no és així i no es veu gens ni mica el final del 
llarguíssim túnel que cravessem, moles se sencen abocacs a la desesperació, la 
malalria mortal segons Kierkegard. 

El bé fa poc soroll i, malauradament, no es deixa veure gaire, o no 
deixen que es vegi. Siddharca Gaurama va viure moles anys recios al seu 
palau, sense sorcir-ne ni poder observar les afliccions deis humans. Després, 
havenr abandonar el seu enclaustrament, es va barrejar amb la gene i va 
esdevenir el Buda, «el que hi veu», «l'il,luminac». Es pot dir que va cenir 
sort. Va morir vell i rodejat de deixebles que l'escimaven i de gene que l'ad
mirava. Pero d'aixo fa dos mil cinc-cenes anys. Jesús, el Crisr, més a prop de 
nosaltres en la discancia i en el temps, era pobre, va morir jove, en un pad
bul, ou, abandonar deis seus i insultar i escarnit pels qui concemplaven la 
seva mort. De coca manera, el record d 'aquestes dues persones, i el de Socrates, 
more vell pero havenc de prendre cicuta en compliment d'una sentencia que 
el condemnava a morir, ens fa rumiar. 

Potser sf que hi ha mascles -i femelles, per que no?, que la historia 
no en parli només confirma el caracter del roe animal de la immensa majo
ria de nosaltres- de la nostra especie que han arribar a la humanirzació, 
que són veritables homes i dones, és a dir, persones. També hi ha altees 
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homes i dones que cls han seguir, d'una manera més o menys vacil,Jam:. 
Són els qui han enrrat en el cam{ de la humanit2.ació, i es troben en un 
esradi inicial, o quelcom més avanc¡:at, segons els casos. Aquestes persones 
han dut consoJ i fins i tot alegria a d'altres, for~a de les quals vivien en la 
desesperació. 

D'alrres no parlen de desesperació sinó, més suaument, de desesperan
c¡:a. No desesperats pero s( mancats d'esperanc¡:a. Aquesta expressió no és can 
depriment i fins i cor conté un ale optimista. Els qui comparceixen aquesta 
opinió no creuen rampoc que !'home s'humanini, i com a molr pensen que 
porser arribara a fer algun pas en aquesta d irecci6. Per a ells aixo és suficient 
per justificar el seu esforc¡: pels altres, per intentar estimar-los i ajudar-los. Es 
reconeixen de la maceixa condició, imperfecres, egoisces, pero volen des
prendre's mínimamenr del magma que ens recobreix i paraJitza. I no es fan 
il-lusions. Accepten aJlo que per a ells és incontrovertible i ho assumeixen. I 
intenten pouar, sinó la felicitar, sí almenys la lucidesa, d'aquesca constatació. 
Pensar que viuen en la veritat els conhorta. I s'esforcen a viure !'alegria sere
na, clara, !'alegre desesperanc¡:a. No cernen ni esperen res; són lliures. 

L'esperanc¡:a ens impedeix viure en plenitud? La desesperanc¡:a cns fa més 
consciencs del present? 

Els qui viuen amb plena consciencia una o altra opció, contestaran, si 
són creients, que l'esperanc¡:a els empeny a actuar, ara i aquí, que és on es 
juga tota la vida, entesa l' actual i Ja futura com una concinu'ítat indestriable. 
Els qui no ho són tespondran que és jmpossible estar alhora pendents de 
l'ara, l' aquí i el dema, que alguna cosa quedara sacrificada, i aquesta depen~ 
dra d' on tinguem més el cor. 

Pera moles la pregunta basica és que ens humanirzara més, si l'esperan
c;:a o la desespcranc;:a. Pera d 'alcres el que cal és viure en la vericat, per amarga 
o dolorosa que sigui. Ser lúcids! Pero si la veritat sobirana és !'amor, cal 
demanar-se que és el que ajudara més els humans a estimar-se, a esdevenir 
humans en sentit ple. La resposca només la té cadascú en si mareix. Per pare 
meva, penso que arribar a la veritat de l'amor a través d'una altra veritat, que 
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sempre sera parcial, o d'un error, que mai no ho sera del toe, no importa 
gens. Buda, Socraces, Jesús no pensaven igual. AJgú vivia en !'error, o tots 
tres, o toes vivien alhora en la vericat i l'error. Toes eres, pero, van assol ir la 
verirae de !'amor. 

~TICA 

Comce-Sponville fa una disrinció entre ttica i moral. La primera es refe
riria a conductes no imperarives pero que brollen espontaniament de la 
persona que estima, mentre que la moral se'ns imposa per la societae. Així, 
((que he de fer?» seria la pregunta que la moral vol respondre, menue que 
l'eeica contestaria a la pregunta «com viure?,,. Segons aquest pum de visea, la 
moral culminaría en la vida ordenada, i l'hica, en !'amor. 

Una vida segons la moral seria una vida pacífica, laboriosa, honesta, 
potser budista, o confucianisca. Una vida erica, a més de ser sempre moral, 
perque el qui estima només pot fer el bé, seria una vida il-lusionada, apassio
nada, exultant. «Estima i fes el que vulguis», aconsellava sant Agusd. 

Barrejant les definicions deis diccionari amb la proposta de Comce
Sponville cíndríem que l'etica és la disciplina filosofica que cracca del 
comporcamenc basar en !'amor. 

«No macaras» és la norma moral obligatoria, que a més a més esca empa
rada per la norma jurídica. La mare que no hagi embogic estima eJ seu fil! 
sense recordar, i fins i toe sense ni saber, que canc la moral com la llei con
demnen l'infancicidi. Accua segons l'etica, l'impuls de !'amor. No ser soberg 
ja no és cap imposició legal, percany a l'ordre de la moral. En aquest cas la 
norma vindria a ser «cracca els altres com voldries que rorhom et tractés». 
A la persona que estima no li surt ser soberga, almenys amb els que escima. 
Sj digués que estima algú i es mostrés soberga amb ell, seria una mentidera. 

Ser generós va més enlla de la moral, ens pona direccament cap a !'amor. 
No és !'amor, perque es por practicar la generositat per mil raons que no 
estan relacionades amb !'amor, pero n'és un camí privilegiar. 
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Hi ha unes vies que ens permeren diferenciar si la generositar prové de 
l'amor o d'alcres proposits. La que no es basa en l'amor sol ser esporadica, 
oportunista, com la de Valmont a la pel•lícula Les amisttzts peri/loses. La que 
nei.x de !'amor perdura fidelmenc perque no és hipocrita i no cerca cap bene
fici propi i sí can sois el bé de la persona estimada, com Alcescis oferinr-se a 
morir en lloc del maric. 

l.:etica té al seu pune de mira !' home en la plenitud de la humaniczaci6, 
i la moral, i mole més la llei jurídica, romanen en el cerreny de l'hominitza
ció, el lene allunyar-nos de )'animal. La moral és el desenvolupamenr de 
l'inscinr animal, deis prímacs més propers a nosalcres, de deixar viure per 
poder viure, de donar alguna cosa a canvi que cu me'n donis; un intercanvi 
basat en el pur egoisme. 

l.:erica propasa el lliurament graru·ic per amor. De fet no ho propasa, 
perque !'amor fa sorgir esponcaniamenc en el que estima el comporcamenc 
que necessica la persona estimada. Podem dir que l'ecica és la reflexió a 
posteriori sobre la conducta que observem en les persones que estimen. L'eci
ca ens diu que el que estima sense mesura és capa~ d 'arribar a la sublimitac 
de la donació sense reserves. Estima i vol fer feli~ l'alcre, proporcíonar-li 
alegria, asserenar el seu esperit. 

La proposta de l'escriptor esmentat no té gaíre seguidors, almenys encre 
nosalrres. Rovira Bdloso, en el seu llibre Qui és jesús, parla indistincament 
d'etica i de moral. Aixf, el Deca.leg de Moises, que jumament amb normes 
jurídiques com ara e1no macaras», en conté de morals, com ara «honraras 
pare í mare», i les propostes invicadores de Jesús tindrien el mateix valor . .És 
una opció ben legfrima, pero que barreja l'ordre imperatiu per a1 funciona
mene correcce de la socierac amb el de 1' oferca amorosa. 

I.:amor no exigeix, no ens imposa res. L'accuació amorosa brolla semc 
més del cor. Llegim els evangelis de la manera neucra que ens aconsella J. F. 
Mira, no ens sabem imaginar que el personatge protagonista d'aquells relacs, 
Jesús de Naczaret, accués per imperatius morals. Pero afirmar que ho fes per 
raons eciques seria el mateix que dir que ho va fer per amor. I aleshores 
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podríem aconsellar viure d'acord amb l'erica, perque escaríem proposant fer
ho per amor. Podríern dir que Jesús ens invita a seguir en toe una acruació 
ecica i que el seu missacge i la seva vida són etics perque escan basats en 
l'amor. 

Sempre seguint Comte-Sponville en aquesta tnateria, veiem que en la 
penosa ascensió cap a la humanització vam passar a crear una recnica rudi
mentaria, que cada cop es va complicar més i ara parlem de tecnologia. Ens 
vam dotar d 'un aparell jurid icopolfcic i vam elaborar una moral. Pero per 
damunc de coc hi ha !'amor, l'ecica. 

«Mentresrant subsisreixen la fe, l'esperanc¡:a i !'amor, toes tres; pero !'amor 
és el més gran», ens adverteix sane Pau. L'apostol deis genrils i el filosof aceu 
coincideixen. 

«Grandesa de l'home en la seva concupiscencia, d 'haver-ne sabur rreure 
un reglamenc admirable, i haver-ne fer un quadre de la caricac», s'admirava 
Pascal. No toes els pessímistes malparlen rochora de la resta d'humans, i 
concinuen veient en la caritat i !'amor, la realinació maxima de !'especie, cor 
i la seva imperfecció. 

La humanicar ha avanc¡:at d'una manera prodigiosa en el 99,99% per 
cent de la seva activitat. Els exics que ha assolit són prodigiosos. I ha elaborar 
unes teories sublims sobre !'amor. Mencalmcnc ha cscalac fins a l'infinit i 
l'etern. Déu, les idees de Placó, els números, el Multivers, i ha conscru"it més 
que «un quadre de la carirac», !'amor sensc límits. Pero no el vivim; vec aquí 

el 0,01 o/o que ens manca. 

• •• 

Els ximpanzés són guerrers i cruels com nosalcres, pero nosalcres en som 
més, els guanyem a.mpHamenc. Sembla com si progrés en el coneixemenr i 
regressió ecica augmencessin alhora. Com més coneixements, més cruelcac. 
Ens queda, pero, el consol deis esperits abnegars. Qui sap si ells sois justifi
quen l'exiscencia de la humanitat! Els rosers no ens impressionen pe! fullam, 



ni mole menys perles espines; ens adeliten perles formes de les seves ílors, el 
perfum que exhalen i els colors amb que extasien c:ls nosrres ulls. 

Ens trobem llen1yats a la vida i aquest és el fet, que podem acceptar o no. 
El su'icidi seria la negativa absoluta a la vida. No ens agrada, no la volem, i 
I'abandonem volunrariament. Les diverses formes de neurosi són una altra 
resposra negativa, inconscient, a aquesc t robar-nos aquí sense explicació plau
sible. Fins i toe quan la neurosi deriva de raons neurologiques, hormonals, 
moleculars, geneciques, és una protesta fisíologica contra un món que no és 
l'adequat a la condició de qui la pateix, o contra la seva mateixa fisiología, 
que s'aparca de la general i el fa desgraciar. També podem viure conscients 
que som resultar de l'aczar i alegrar-nos que alguns germans nostres siguin 
capac;os d'assolir la sublimitac de l'amor. I res no ens priva d'inrentar seguir 
els seus passos, modesramenc, coneixedors de les nostres limícacions i sabenc 
que si !'amor és el punr on conflueixen els creients i els ateus més nobles, 
deu ser perque realmem és el valor suprem, el valor que paga la pena de 
cercar. És la culminació, no jade l' homininació, sinó de la humaninació, i 
l'ecica, allo que ens fa humans. 

ECONOMIA 

<cEls decididors intenten gestionar els núvols de la realitat social a partir 
de matrius inputloutput, segons una logica que implica la commensurabilitat 
deis elements i l~ dererminabilitat del conjunc. D'aquesca manera, la nostra 
vida es veu condemnada a treballar al servei del creixement del poder. Tant 
en la qüestió de la justícia com en la de la veritat científica, la seva legitima
ció consistiría a opcimitzar les actuacions del sistema i !'eficacia. Val a dir, 
pero, que l'excensió i l'aplicació d'aquest criceri per a tots els nostres jocs 
comporta necessariamenc el terror, ja sigui més lleuger o més dur; sigueu 
operatius, és a dir, commensurables, o desapareixeu». 

Aquesta llarga citació de J. F. Lyotard, treta del llibre La Condition 
postmoderne i publicada en catala pel CETC i Angle Editorial, ens alerta que 
els homes, avui, per als 11decididors», només compren per la seva commensu
rabilicat i la determinabilitat del conjunc que formen, cosa que permet el 
creixement del poder dels decididors. 
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I qui són aquests decididors? El mateix Lyorard els assenyala: «caps d'em
presa, alcs funcionaris i dirigencs de grans organismes professionals, sindicals. 
polfcics i confessionals». El polícic tradicional ha desaparegur d'aquesta des
cripció. Pcr manar, s'ha de ser cap d'empresa o funcionarj o dirigent d'algun 
gran organisme professional, sindical, polícic i confessional. El poble no comp
ra si no és com a servenc del poder. 

Poder pel poder en si? Sens dubre, pero amb el suporc del món de l'eco
nomia. En l'exposició de Lyocard primer vénen els caps d'empresa i els 
dirigents professionals. Només a concinuació hi veiem els dirigencs sindi
cals, que no deixen d 'estar ben lligacs a l'economia, i finalmenr els dirigencs 
polftics, que en teoría han de proposar el model economic que ha de regir la 
sociecac, i confessionals, massa sovinc estretamenc lligacs a l'economia. 

Dominant l'economia s'obcé el poder polícic, i aquesc consolida l'eco
nomic. Un cercle del qual no ens podem escapar, perque canc la justicia com 
la ciencia i la filosofia es legitimen creballanc, com caes nosalcres, per al crei
xemenc del poder. 

*** 

Es diu que l'economia és la ciencia que estudia la creació de riquesa per 
distribuir-la justamenc. Pero el fer és que de manera més o menys dissimula
da, o declaradament, sense cap vergonya, esca dedicada a la creadó i la 
consolidació del poder. 

Els homes són posats al servei de l'economia, del poder, de la riquesa. 
I.:economia, cal com se'ns presenta i s'ha presentar al llarg de la historia, es 
podria definir com la ciencia reina, a la qual toces les altres li escarien socme
ses. No hi fa res que duranc milers d'anys els humans desconeguessin el moc 
economía i que no existís una ciencia economica; l'actuació humana sempre 
s'hi ha inspirat. Els imperis més antics que coneixem es van crear per fer que 
els pobles subjugats concribu'issin, amb persones o amb béns i cresors, a la 
vida de plaer dels seus conqueridors. 



No declarada verbalment déu cocpoder6s del món modern, sí que d'una 
manera descarada els decididors han col-locat l'economia presidint-ho i go
vernanc-ho toe en beneir i glorificar el lliure mercat, proclamar expressió 
sobirana de la llibercat humana. És !'única llibertac que no es veu restringida 
quan els poders inscal-lats se semen amena1rats. Perseguiran la lliberrac polí
tica, la d 'expressió del pensament, la de circulaci6 de les persones, la 
d'associaci6 que no sigui amb finalicar comercial , qualsevol alcra que no 
sigui la llibertat de mercat, perque aquesta és sagrada. Els homes escan per 
servir-la, no perque ella serveixi els homes. 

Cobra dels decididors la concemplem cada dia: zones enormes del planeta 
flagel-lades per guerres que només busquen el control de riqueses marerials, 
diamants, or, petroli ... ; al tres terrirnris mancats d 'aigua perque no els arriben 
ajudes suficienrs, can sois algunes d'ONG que s'esforcen sacrificadamenr 
enmig d'enormes dificultats; la fam estesa percot arreu. Aixo és el que veiem 
imposac pels que es consideren els grans savis i ds grans governants d'avui; 
es tracta d ' una ceguesa absoluta o d 'un egoisme descomunal. 

Els romans del final de J'Imperi vivien bé, de tots els seus dominis els 
arribaven les mercaderies que necessicaven. No s'havien d 'esfor'rar, pero ne
cessicaven soldats que mancinguessin l'ordre dins les fronteres de l'Imperi í 
que les protegissin deis acacs de I' exterior. Perque aquelles riqueses eren en
vejades i els pobles que no gaudien del nivell de vida deis romans privilegiacs 
el volien aconseguir cambé, encara que fos per mitja de la rapinya. Entre els 
romans ningú no volia fer de soldar, exercici penós, perillós i probablement 
mal pagar. Calgué contraccar escrangcrs perque fessin aquella feina que ja 
cap voluntari no voHa realinar. La primera invasi6 estable d'escrangers, de 
«barbars», fou pacífica, p ero a la fi va permetre que es produ"issin les violen
tes, que van ensorrar aquell lmperi que havia durac tanc. 

Els Estats Units de Nord-America i Europa frueixen, no tots els homes 
i dones pero sí una parr d 'ells que abans hauria escat pobre, d'un nivell de 
vida desirjat per cots els pobles de la Terra. Constantment ens arriben perso
nes deis altees paisos esperanc crobar una feina que els permeci viure millor, 

tanc a ells com a les seves famílies. 
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Pero l'economia, els grans centres de decisió economica mundials, gui
acs pel gran dogma neoliberal, el lliure mercar, el culee als diners per damunr 

de cor, impulsa només el creixemenc deis qui ja en cenen forc;a, a cosra deis 
que esran mancats de gairebé roe. La pobresa mundial, fins i toe les bosses de 
pobresa que exisceixen als pa'isos privilegiacs, creix més i més. I un dia els 
pobres del món, de dins i de fora de les nostres fronteres, unics, esclafaran els 

ríes. No caldran ideologíes que els abrandin, ni exercits per combacre i ven
cer. Guanyaran sense armes, només pel seu propi pes demografic. Aquesc 
fet, que a Ia llarga seria beneficiós per a roes, pero després d'haver-nos fer 
pagar pocser un preu mole ale i dolorós, por cenir un alcre final si l'economia 
coro a ciencia d 'acumulació deixa d'imperar i esdevé el que realment ha de 
ser, la serventa deis homes. 

• •• 

Els humans necessicem una economia al servei deis homes i les dones de 
roe el món. Hi ha visions diferenrs de les imperancs, com la d'Amarcya Sen. 
:És possible que no en sorgeixin més? Toes els economisces escan enlluernacs 

per l'or o estabornirs per la cridoria eixordadora deis altres? Ningú no gosa 
cenir un pensament lliure que s'enfronri sense por i convincentmenr a les 
fórmules buides i repecides una i mil vegades com les avemaries d 'un rosari? 

Els fracassos del neoliberalisme han estar flagrants en massa pa"ísos per
que innombrables veus ,autorirz.ades des de la mateixa ciencia economica no 
els denuncii'n. Com és que la majoria no ho fan? Els capdavancers del neoli
beralisme proscriuen cors els qui no afirmen el maceix que ells i una multitud 
servil repeteix incansable allo que proclamen cls seus mescres. Igual que ne
cessitem mescres que ensenyin als homes i les dones del poble que vol dir 
posseir la sobirania en plenitud, ens en calen d'aJcres que s' esforc.in a plan te
jar i defensar una economía diferent, servidora real de la humanicac. 

ESTETICA 

No sembla que els animals síguin gaire sensibles a la visi6 d 'un cel 
blau radiant, o a La de la vascicud del mar en calma soca un sol resplendenc, 
o a la de la !luna plena acariciant amb la seva llum les copes dels arbres 
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arape'ides de folles cremoloses. Ni menys encara a la d'un quadre, sigui de 
Rembrandr, de Monet o de Miró. La bellesa, l'art, no té cap significació per 
a ells. 

Els humans, en canvi, en general cenim un sencic estetic mole ague. «Et 

ades sera /'alba!», feia dir Giraut de Bornelh a !'home que vecllava al peu de la 
finescra on el!, despreocupar de !'hora i del gelós que pocser arribaria aviar, 
s'abra'rava a la dona més bella que «anc nasques de maire». I.:un pensava en 
l'alba amb preocupació, perque el día s'avan~ava, i l'alcre no volia pensar-hi 
pel mateix mociu. Pero l'alba inspirava al poeta una can~ó plena d 'emoció. 

Poesia, are, bellesa: objectes, entre d'alcres, de l'escecica. En un altre 
registre d'idees i de proposics, pero amarar igualmenc d' emoció esrecica, de 
bellesa profunda, Ramon Llull escrivia: «Canraven los aucells l'alba, e des
perca's l'amic, qui és !'alba; e los aucells feniren lur canc, e l'amic morí per 
l'amac, en l' alba)), Els ocells can caven en apareixer !'alba, pero no la lloaven, 
i deixaven de cantar, impassibles, i només l'amór de l'amic i l'amat anava 
més enlla de l'alba. I només un que fos home podía imaginar l'amic morint 
per un altre home, l'amat. 

I:escecica ens poc craslladar a l'erica. O l'etica es por resoldre en escecica. 
Els grecs escrivien les seves cragedies, bellíssimes, amb el proposic de provo
car una catarsi, una conversió. QuaJsevol manifescació artística aucemica, la 
que arriba a les pregoneses de l'anima i la commou de manera indescriptible, 
pot canviar la ment de la persona. 

Podem desicjar mal a algú altre mentre ens sentim transportats quasi a 
l'excasi escolcam el coral final de la Passió segons sane Maceu de Bach? Qui 
s'imagina un artista fent mal a un home o una dona immediacamem després 
d'haver creac una obra d'art sublim? Només ho podem explicar acceptant 
que la seva anima, can sensible a l'emoció, ho és cambé a les passions, que no 
sap resistir. La bellesa ens emociona i ens fa millors anímicamem, pero no 
dobleg;i efs noscres impulsos. Per aconseguir-ho cal que l'amor a toes acom

panyi l' emoció. 
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El gal! canea inflae quan ha fee recular un altre gal!. Canea perque tors 
els altres possibles compeeidors sapiguen que ali{ hi ha algú que no els ad
met, algú que domina un cerritori i un harem de gallines. Envanie pel seu 
triomf? No, se sene posse'idor d'unes coses que no vol que les hi prengui 
ningú. Orgullós? Impossible, no sap que és l'orgull. 

I..:orgull, com la humilicac, només és propi deis humans. L'orgull és neci 
perque no busca defensar res de salid. Un carrec, una riquesa, una fama, 
podrien representar una ,explicació, pero no és així, perque el qui es revolta 
contra la possibilicac que hom li arrabassi aquescs suposats béns ho fa amb 
fúria, amb violencia, si és prou fon, amb astúcia, si és prou intel-ligene, o 
amb ressentiment i odi, si no pot resistir l'escomesa. I..:orgull no el porta en
lloc, no el protegeix de res, no Ji fa adquirir res, sinó el menyspreu deis aleres. 

I..:orgull neix perque ens creiem mentalment superiors, és a dir, fantas
malment superiors, per la raó que sigui, a uns altres, que no considerem 
dignes d'esrar al nosrre coscar, de rebre les noscres paraules, de ser concem
plats pels nostres ulls. 

Una bona cura d'humilieac és recordar que els animals ens van precedir 
en la historia de la vida. I venim d'ells, sense que nosaltres haguéssim fec cap 
merir per ser diferents. El que tenim ara es va anar transfoi:mane en ells, fins 
a arribar al noscre nivell, quan vam comenc;:ar a pensar que ércm diferencs. 
Tants que s'emocionen quan pensen en aquell avancpassac que fa cinc-cems 
anys els va guanyar un tícol nobiliari a forc;a de guerrejar i macar, haurien de 
rememorar els repcils deis quals venim tots, o la cel,lula inicial, o les molccu
les inanimades que van comenc;ar a replicar-se. 

Com es va produir el canvi? Per pur arz.ar, sense cap incervenció noscra. 
Som fiUs de la gratu'itat absoluta. 

SOLITUD 

També aquí ens apartem de la majoria deis animals. Fara deis grans 
simis, els alrres animals no se sentcn sois. Buscaran companyia per acoblar
se, si no ho aconsegueixen la frisanc;:a els curmentara, pero cap semiment de 
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solicud no els neguirejara. Ara que cantes especies s'han excingit i que ho m 

intenta reintroduir-ne algunes en llocs decerminacs, la p resencia d'un sol ani

mal és un fec consrarar i no sembla que l'inceressat ho sapiga ni se'n dolgui. 

Els homes s{ que sabem que és la solirud. Ens por transportar a la beati

tud sobirana o ensorrar en el descree absoluc. 

Solitud d e l'amant abra<yat amb la persona estimada i que copsa que mai 

no es fondra amb ella, que sempre seran dues soledacs. 

Soledat d el que paceix ffsicamenr, acu'it per la malalria que l'ha colpit 

irremeiablement, dolors incomportables i consrants que només minven cal

mants que embocen, que li insensibilinen cos i mene. No sene lasolicud, rampoc 

no sene la companyia. A prop porser hi ha persones que l' escímen i el cuiden, 

que l'omplen d'atencions, pero ell viu immers en el dolor que el rosega. El 

seu sofriment només el sene ell, per mole que els altres el vulguin compartir, 

que cractin d 'allcujar-l'hi. El punyal que se li clava a les emranyes només és 

viu per a ell. I els qui l'acompanyen se sencen igualmenc sols, incaparyos 

d'arribar al fons del seu esperit i de fer-li experimentar !'escalfar de !'amor 

que li cenen. 

Descree inconsolable de la vídua que veu morir el fill únic. Sola en 

!'espera anhelanc, sola en l'endema aclaparador. 

Solirud del qui és apartar forryosament deis seus que estima; del que és 

exiliar, empresonat, corrurar, mort. 

Soledac de !'exiliar. Els paisacges coneguts i escimacs no hi són més. Les 

cares amigues tampoc. La llengua, els sons familiars no l'acompanyen. Toe li 

és escrany. El record i la nostalgia s'han convertir en el seu recer. 

Soledat de l'empresonat. La multitud que comparrcix la seva dissorc 

l'acomboia o li fa sentir la solicud amb més agudesa? 

Soledat del corturat! En els escassos moments que no el curmenren, que 

el dolo r cedeix, se sene acompanyac per algú, lluny d'allí on ell sofreix? Al 
coscar seu, rodejac d e bocx.ins, en les seves cares només hi veu odi. Perdo-
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nanr-los, com alguns pocs saben fer, arriba a trencar la seva soledac? Misreri 
del perdó. Misteri de la lliberrac i de l'amor, deis quals brolla la capacitar de 
perdonar. 

Solitud del que és abandonar per aquells que esrimava i que es pensava 
que l'escimaven. No és sofrimenc fesic, pero sí anfmic, el del que escimava i es 
veu abandonar per la persona, o les persones, en que creia: el suposat amant o 
els imaginacs amics. De cop i volea, pensanr-se estar rodejat de persones que li 
oferien amistar o amor, veu que res no era verirac, que vivia immers en una 
il-lusió vana com el fum. Soledat que li entra desfermada dios l'esperit i que 
l'atueix irremeiablemenr, que l'enfonsa en un pou de desengany. 

Solitud del que se sene sol enmig deis altres, de la multitud. Solicud 
enmig de la ciurat, del captaire, de la prostituta per fort;a, del que ve de fora 

i no troba feina ni llar, del vell que és llen~at de casa seva, del borratxo que 
és refusac pels seus. 

Soledat del que es mor. Si creu en Déu, escoltara les pregaries que els 
que l'esrimen fan per ell, i a través d'elles senrira cambé l'amor que li volen 
cransmeue. Pero tan sols el! morira, i els altres que rambé s'esriguin morinr 
en aquell prccís instant ho faran igualmcm dins la propia solicud. La more 
no es comparreix, cadascú viu la seva. Els crciencs, semen Déu en aquell 
momem? I els qui no hi creuen? És igual, més gran o més perita, la seva 
solitud? Moren amb els maceixos sentimencs que els creiencs? 

Solicud de Jesús, morint per amor als homes, per considerar-los superi
ors a la Llei i a1 Temple, pero abandonar de rochom, fins de Déu. Li va 

confiar l'ale pero, sentí cap companyia mentre l'exhalava? Misceri de la more. 

Misteri de Socrates, morint condemnac cambé com Jesús. A diferencia 
d'ell, amb amics a1 costat. Va conversar-hi, va compartir els seus senciments 

amb ells, pero quan nota que se Ji acoscava el momenc de deixar-los, es va 
tapar la cara, no els veié més. Va morir sol, cap deis amics que l'acompanya
va el va poder seguir en el seu transit. 
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Hi ha altres classes de solitud que han estat buscades conscientment. 

Solitud de !'home o la dona que s'allunya deis alcres, i que tria Ja soled.u 
del recer amagar, de la cel-la monacal, del laboracori adiar; l'ermira que cerca el 
deserc, o la balma llunyana, aparcada de corhom, per endinsar-sc més i més en 
la soledar, que el fu sentir més a prop de les persones i del món, de roe; que 
troba Déu o el No-res; el qui cerca momems per rerrobar-se en el silenci i 
després s'endinsa en el soroll del món, delerós de comunicar-li la pau que ha 
congriac. Solitud que permet recuperar les forces, curar les nafres, reanimar 
l'esperit, i lliurar-se al servei deis aJrres. Soledac del qui cerca una medicina 
que salvara moles maJaJts i ho fa sense esperar-ne cap recompensa. 

Solitud també del que sene que la vida és solitud, que res no por trencar, 
solitud acceptada i transformada en vida lúcida. En la seva irreductible soli
rud experimenta, paradoxaJment, que ella l'uneix als al tres amb més inccnsicat. 

Reconeixer la solhud i acollir-la humilment, amorosamenr, ens perme
rra agrair toes els esfor~os deis altres per acompanyar-nos i fara que, conscients 
de la soledat de cada persona, ens esforcem per comprendre'ls, per inrimar
hi, per enrrar dins el seu esperic. No ho aconseguirem mai deJ tot pero obrirem 
portes a la comunicació, al diaJeg, en definitiva, a l'amistat, l'amor. I si ens 
crobem amb la negativa deis qui ens envolten a correspondre al nostre gest, 
la certesa que la solitud és el noscre estac, que forma pare de la noscra condi
ció, no ens causara cap ferida. 

PERVERSIÓ 

Ens escruixim quan sencim parlar de perversió. Sentim un estremimenc 
que ens recorre tot el cos quan ens diuen que aJgú és un pervers. No ens ho 
sabem imaginar. Com por ser? Com una persona pot degenerar de cal manera 
que el seu esperit s'endureix.i, que la seva mene s'encegui fins aJ pum de no 
experimentar cap repugnancia a fer parir els alcres, a complaure's en el seu 
sofrimenc, en els seus crics de dolor, en el seu panceix d 'agonia, en la seva 

more? 
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Qui és realment pervers? Ho eren les dones que, assegudes fenr mitja a la 
pla~a pública, comemplaven com queien els caps segats per la guillotina deis 
condemnats pels revolucionaris? Ho són els qui cremen una persona viva? 

Hitler i Stalin eren uns perversos? Eren uns boigs. uns obsessos? Segu
ramenr, ja sigui des del principi, des que van néixer amb la tara de la follia, 
del desordre mental, de la insensibilitat, de l'afany de poder per damunt de 
tOt, o ja sigui des d 'un moment determinar, des que un gen aberrant es va 
activar i el seu cervell es va transformar i la seva sensibilitat va degenerar. l 
els seus sequa~os, els guardians deis camps de concenrració i execurors deis 
exterminis, n' eren, de perversos? 

Els estudis del perfil d 'aquests darrers afirmen que en general eren per
sones ben normals, que la seva conducta habitual a casa, a la feina quan no 
eren al camp de presoners, amb els amics, a les fesres o en els momenrs 
d'esbarjo, i també en els de pena, no dife.rien gens de la deis altres. Per tant, 
sabien que era estimar algú, commoure's amb el somriure d'un infant, adeli
car-se amb la conremplació d'una posca de sol o escoltanr un coral de Bach. 
Ens trobem amb el misteri del sentiment de bellesa cohabitant amb el de la 
crueltat o la indiferencia envers els altres. 

Que pensaven aquells borxins mentre condu'ien la fila d 'homes, dones i 
nens nus cap a la cambra de gas? Quan llenc;:aven els cossos mores, o encara 
amb vida, dios els foms crematoris? Quan r:ecollien les cendres per fer sab6? 
Potser actuaven així perque renien una por invencible als castigs que rebri
en? Per que els havien inculcar des de petits un sentir desorbitar de 
l' obediencia, de la disciplina, de la prohibició de discutir cap ordre provi
nent d ' un proclamar superior? Potser no eren tan normals com els seus 
familiars i amics creien o deien, renien un brot esquizofrenic, una doble 
personalitat, que es desfermava quan les circumscancies eren favorables i 
només en una direcció, la d'humiliar, fer parir i exterminar els inferiors que 
havien anata parar a les seves mans d'éssers superiors. Que passava perla mene 
de la xicora que humiliava, satisfeta, o almenys somrient, els nus presoners 
iraquians? Que pensaven els seus caps? l que pensaven els maxims dirigents 
del seu país? I que pensen tots els qui es relacionen somrients amb toes ells? 

*** 
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Perversi6 esca emparentar amb vertere, 'vessar'. Alguna cosa es vessa en 

el cervell deis que obren perversamenc, que els capgira. La persona capai; 

d'estimar algú cambé ho és d ' infligir el mal més terrible. Un amor limicac, 

per intens que sigui, no ens salva de la ignominia. Com escriu Erich Fromm, 
«el qui només estima un ésser humi no n'estima cap». 

Pero toes cometem perversions. No més podem estar segurs de nosalcres 

mateixos quan ens llancem de ple en !'amor altruista total. Que no ens es

panci reconeixer-nos perversos, acceptem-ho, siguem humils. O rgullosamenr, 

no rebutgem la humilirac. És !'única manera d'evítar repetir els noscres er

rors. La ceguesa voluntaria és pro bablement el pitjor mal que ens por caure 
al damunc i la manera més segura de pervertir-nos més . 

••• 

<< Crois-toi, connais-toi, respecte-toi. La pratique habitueíle de ces troís 
maxímes fait l'homme saín, éclairé, bon et hereux,,, escrivia Hérault de Séchelles 

al coment;ament del seu !libre Théorie de l'ambítion. La seva intenció no era 

de combarre la perversicat pero les seves paraules serveixen a la perfecció 

per aconseguir-ho. EII mateix assegura q ue el que observa el seu consell 

esdevé sa, il-luminat , bo i feli~: salut corporal, salut mental, bondat i felí
cicac. 

Confiar en si maceix és el primer pas de toces les persones; estar conven

t;uts que som capat;os de gacejar, d'alc;ar-nos, de mancenir-nos drets, de 

caminar, de progressar. L'infanr ho fa instintivamenr, no necessica saber que 
es pot arrossegar per cerra; quan el seu cos esta en condicions d 'avan~ar a 

gaces, es posa en moviment. L'adulr ho ha de fer amb plena consciencia. 

Sense confiar en nosalrres, en les nosrres faculcats, sense saber que les posse
'im o que les podem obtenir per l'estudi, perla p(actica, ens convertirem en 

instruments a mans deis qui es volen servir deis altres en interes exclusiu 

seu, deis qui només veuen en d s homes i dones peons del seu joc. 

Coneixer-nos. Coneixer les nostres possibilítars, per aprofitar-les, i les 
nostres limitacions, per a no actuar amb imprudencia, i fins i cor per mirar 

d'eliminar-les, poc o mole. 
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Respectar-nos. Ni el bo que rrobem en nosaltres ens ha de dur a l'exal

cació desgavellada, ni les febleses que reconeixem que nien en el nostre esperir 
ens han de concluir cap al desanim. 

Si a les eres maximes de Séchelles hi afegim 11escima», caminem per les 
vies que apunten cap a la perfecci6 humana. Cap a ser llCOt en tots», que és el 
capgirament absoluc de la perversió. El qui és en tots per l'amor, no pot fer 
res contra ells, contra ningú. Visitara el pres i el malalt, donara menjar al 
famolenc, aigua a l'assedegac, acollira l'immigrant, vestira el qui no té roba. 
Ho fara sol i ho fara amb alcres, unic amb toes els qui s'esforcen per acabar 
amb la fam i la set al món, amb la ignorancia, amb la desprocecció; per 
eradicar la SIDA, la malaria, cores les malalcies que aAigeixen els humans; 

perque ningú no semi la necessicac d 'emigrar del propi país; perque tothom 
ringui casa i pugui viure d'una manera digna. I perque cadascú vulgui ser 
cambé toe amb toes i els aporci el millor d'ell mareix. 
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V. VIDA, PULSIÓ TH.ANATOS 

FINITUD 

Tot ha de finar. L'energia no es descrueix pero es transforma; d 'energia 
útil passa a energía inútil. La seva pocencialicat s'esgoca, arriba a l'equilibri i 
ja no es cransforma més. L'encropia és l'imperi de la segona llei de la termo
dinamica. La durada de l'unívers tindra un final, un límic que no rraspassara, 
igual que la Terra i que la vida, i que nosaltres. Un día no hi seré més, i la 
vida continuara, fins que s'excingira. Seguira el món, fins que sera abra~ac i 
abrasac pe! Sol, que haura crescuc desmesuradamenc, convertic en un esccl 
gegant blanc, i ell cambé s'apagara, cada volea més fred. I l'univers s'cxpandi
ra i les gala.xíes deixaran de contemplar-se mencre toces les estrelles s'aniran 
cransformant en calius esmorrits, fins que la fosca ho senyoregera toe. Fini
tud de cot, finitud del cosmos, el sílenci absohu. 

En seguira un alcre? Pocser sí, que segons el compuc de la vida humana 
durara milers de milions d'anys, fins que cambé s'excingira. I així successiva
ment, si en sorgeixen de nous. Si queden reserves d'energia que no coneixem, 
reserves ecernes i infinites. O processos ffsics extrems que ignorem i que 
siguin capa~os d'activar-ho toe El nostre univers, pero, desapareixera, esbo
cinac i perduren l'espai inimaginable. 

*** 
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Esrem encerclats per altres finicuds. En una conferencia, J. O . Barrow 
parlava de límits fonamemals, després d' haver-se referic als lfmits exisrenci
als i als Umits cecnologics. Coma exemples més famosos de límirs fonamentals 
esmemava el 11principi d'incercesa d 'Heisenberg; el de la velocitat de la llum 
d'Einscein; el teorema d'incomplecitud de Godel en logica marematica; el 
teorema d'Arrow en economia; la incomputabilitar de Turing; la intracrabilitat 
de problemes NP complets com el "problema del viarjant de comer(, i el 
teorema de Chatin respecte de la indc:moscrabilitac de l'aleatorierat algorfs
m1can. 

Cal reconeixer que aquests no són cernes que influeixin direcrament en 
la vida correnr. Ens beneficiem de les conseqüencies practiques de la cien
cia, quan es produeixen, i estarem for~a contents si hom arriba a construir 
un ordinador quantic, pels seus enormes avantarges, pero menue aquesr fer 
quedi només en objecce d 'escudi i d'aproximacions, continuarem vivinc bas
cam indiferencs al que passi en aquest camp. En realicac, per a la gent que no 
som especialistes en cals mareries, si se'ns ocorre de pensar-hi ens uobem 
frustrats, es presenten davanc nostre coro una barrera, un altre lfmit; no en 
sabem res. 

La ignorancia és una finitud que afecta toca la humanirat, com la malal
tia i la more, perque fins el més savi desconeix més coses que no les que sap. 
Tampoc no ens treu el son la finitud del cosmos, Cada home i cada dona ens 
enfroncem amb el que per a nosaJcres és el final de toe, la more. Per al que es 
mor, que significa que roe al seu volcant concinu'i, que a l'Univers li quedin 
encara milers de milions d'anys? 

No és el final de la vida l'únic lfmit amb que copem. La malaltia, lleu o 
greu, n'és un. Lleu, mole lleu, pero, hi ha destorb més irricanc que un mal de 
cap? Per la seva pecitesa ens fa sentir com cap alcra cosa la frevolesa de la 
noscra existencia. 

Pero la maJalcia greu ens impossibilita de fer qualsevol activitat. Encara 
que sigui temporal, la inaccivitat a que ens condemna ens fa copsar toe el pes 
de la nosrra insignifican~a. Pero por allargar-se. O , mole pitjor, anar-nos 
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reduint, físicament o mental. L'home poderós, ric, famós, declinant lenra
ment cap a la immobilirnt del cos, o la destrucció del cervell. Aquell que 
potser governava el món, que dirigía una gran multinacional, o una església 
amb milions d'adeptes, que havia fer grans descobrimencs científics o mare
matics, que havia compost obres musicals exrraordinaries, que havia escrir 
assaigs profundfssims, ara en mans d'un guaridor que ha d 'atendre a les se
ves necessitats més elementals. 

El final de !'exi r, perque l'exit cambé té un límit, cambé és finit. Ho 
saben bé ciendfics, arrisces, esporristes. Einstein va fer rroballes sensacio
nals, que van donar un romb a la fís ica i la cosmología. Oesprés li arribaren 
uns llargs anys d'absrinencia. 1 els adetes? Baten un record, i de vegades 
passen moles anys sense que ningú, ni el mareix que ho havia aconseguir, el 
tornin a sobrepassar ni igualar. I quan algú ho fa, és per mil•límecres, quan 
no decimes de mil-límerre. Si no fos pe! gran enrenou que en fa la premsa, 
ningú no hi donaría cap importancia. O quedar segon, o tercer, en una cursa 
d'auromobils, per cencesimes de segon, quin sentir cé? ts verirablemenc glo
riós el qui ha guanyat per un marge tan ínfim, que els noscres ulls són 
incapa~os de percebre? 

Els mísrics que aspiren a connectar amb l'infinic es queden amb el seu 
anhel. Arribaran a l'excasi, a la fusió amorosa, pero el recorreguc que hauran 
fet és irrisori comparat amb l'infinit al qua! es volen adres:ar. Sam Joan de la 
Creu ens pada de la «noche oscura dtl alma», eixuca de l' experiencia que 
havia fet de Déu, i Angela de Foligno es queixava -amargament de «!'amor 
desconeguc» que !'abandona a Assís després d'haver~li fer rascar unes delícies 
inexpressables. uPer que, per que?,,, cridava plena d'angoixa enmig del tem
ple, davant l'esrnpefacció deis qui hi eren presents. Experimemaven Déu, 
verirablement, ésa dir, algú exiscent fora d'ells mateixos? O era la seva mene, 
ansiosa d'amor infinit, que havia crear aquest aJgú? 

*** 

Quin pas d 'home és significatiu per a l'infinic? Quan el volem pensar, 
o ens envolta el vercigen d'allo que se separa de nosaltres sempre més i més, 

Il3 



o caiem en l'abisme insondable de la nostra petitesa, sempre més i més peri
ta. Home i infinit, impossible pensar-los junts. 

El qui se sap finit cerca la companyia d 'altres. Així no creix, pero cotn
parteix. Encara que els escels ens ignorin, hi ha al costac nostre una fin itud 
que ens compren, i que pocser ens estima. 

El goig d'estimar, per que no aproficar-lo? En la immensirac de l'uni
vers, dues animes, o malees, s'estimen. Aixo no ho faran mai les estrelles ni 
les gala.xíes, ni les enormes aglomeracions de galaxies, els supercúmuls de 
gala.xíes! La fredor deis escels, que tanc impressionava Pascal, resta impotem 
davanc de dos cors que s'estimen, de dos cossos que s'abracen. 

El qui sap que no pot anar més enlla, s'abrar;a als altees. No ho fa el qui 
es creu aurosuficient, pero sí el que sene la seva finitud fins al fans de les 
entranyes. Dues finituds, o moltes, junces no representen res davanr la infi
nitud, pero poden prescindir-ne. Poden desencendre's de neguicejar-se cercanc 
el sencit de la vida i de cot. Elles es basten. La felicitar no els vindra del 
cosmos sinó del seu cor, del seu esperit, del seu amor. 

FRAC.AS 

Toes estero condernnats al fracls absolur, que és la more. No obscanc 
aixo, soca l'imperi de la. riquesa i amb la ciencia etonomica entesa com a 
disciplina que esruclia la cteació de riquesa per la riquesa en si, el fracas és 
sempre percebuc com a desfeca economica. Parlero cambé de fracas amorós, 
o esporciu, i mole avui en dia de fracas escolar, pero el que s' emparra el 
primer lloc i és més mal considerat és l'economic. 

El frads amorós i !'escolar mouen a compassió, planyem el qui ha 
fracassac en aquests ambits, encara que, toe i aixf, sempre busquem raons 
per ca.rregar-lo una mica, o for~a, amb la culpa de no haver Ieeixic: que si 
ha estac despotic, que si ha estar freda, que si no ha escudiac prou, que si ha 
estat massa clistret. En el cerreny esportiu l'aplaudimenr amb que saludem 
el rriomfador fa que ens oblidem rapidamem del que ha quedar encere i 
que no parlem ranc d'ell, favorablement o desfavorable, excepte si sencim 
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contra el venc;ut alguna antiparia que en general no té cap connexió amb 
l'esport. 

El fracas economic és considerat per la socierat com la manifestació 
clara i pública de la incapacitar mental d'una persona, de les seva escassa 
afecci6 al treball i I' es fon;:, de la seva irresponsabilirat. 

«Qui no treballa que no mengi», escrivia sane Pau. Per ranr, si algú no ré 
díners per alimentar-se és que és un gandul. En societars procesranrs, i en 
concrec la nord-americana, veuen en aquesr fracas la ma divina, el casrig me
rescuc per no haver seguir els seus manamencs. Per a ells, el pobre no és la 
víctima deis alnes, de la seva duresa de cor, o de les circumstancies adverses i 
superiors a les seves forces, sinó d 'ell mateix . .És pobre perque mereix ser po
bre. I el ríe és ric perque Déu l'ha bene"it. I no can sois el pobre és el male"it. 

El pastor Pat Robercson va advertir els good citizms de Dover de no adre
yaMe a Déu en el cas que sofrissin un desasu·e -se suposa que natural, com el 
que va afectar Nova Orleans- perque l'havien rebutjat de la seva ciutat. 

Quin grav!ssim pecat havien comes, els «bons ciuradans» d'aquella ciu
cac de Pensilvania? De quina manera havjen rebucjat Déu? Dones, en unes 
eleccions per renovar la direcció de la universicat, van perdre el lloc vuic 
defensors de l'anomenat intelfigent design, ésa dir, persones que volen que a 
les classes de biología, juncamem ambles explicacions sobre l'evolució, s'en
senyi cambé el creacionisme, la inrervenció d'algun ésser excern al món i a 
l'univers en l'aparició de la vida i de !'home. Com si en ensenyar mecanica 
calgués dir que les lleis que la regeixen han estat dictades per algú. Les per
sones que elegiren la junta van pensar que la biologia és una ciencia i que el 
creacionjsme és religió, dues maceries diferents, que cal, si de cas, enseny:u 
de manera separada. 

Hem d'imaginar que per a Robertson les inundacions que van matar 
mil dues-centes persones a Luisiana, i no cal dir el csunami que arrasa Indo
nesia í cams llocs més, era un cascig de Déu, irac per la impietac d'aquelles 

genes. 
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Els humans cremolem davanc l'eventualitat del fracas i aspirem a l'cxir 
per damunt de tot, polícic, social, economic, esporciu, en el tcrreny que 
sigui. Excel-lir en un ambic, per reduú que sigui, ens omple de sacisfocció, 
quan no d 'o rgull. Escem per damunt els altres! Tanmareix, el nosrre sub
conscient no deu estar d ' acord amb el que pensem de manera conscienr. 
Dins nostre un impuls ens deu guiar en un sencir ben oposar. D 'alrra mane
ra no podem encendre com no ens esforcem amb rota l'energia del cos i amb 
coca la intel-ligencia de la mene a aconseguir la felicitar. 

Exisreix cap bé més preuar que la felicicac? Aconseguir-la, no seria l'exit 
sobira? Que fem, dones, per obteni r-la? Segur que els qui busquen t>cxir en 
el poder, la riquesa i la fama, ens diran que van darrere la felicitar. Per a ells 
la felicitat és l'exir en la política, en els negocis, en l'aplaudimenc públic, 
pero són dues coses ben diferencs. L'exit ens alegra, ens omple de joia, d'exal
tació. Quant de temps dura aquesta euforia? Encara que hagim assolir una 
fita assenyalada, al cap d'un temps !'entusiasme ens minvara, ens caldria un 
seguir d'ex.its nous per rnancenir-nos en l'escat d'efervesccncia perpetua, per 
acenyer més poder, més diners, més fama. 

I que passa si en lloc d'un ahre exic ens colpeix un fracas? La felicicar, 
lan propc:ra a la pau inrerior, no necessica cap exir per néixer en nosalcres ni 
per continuar-hi viva. I el fracas no l'acueix. La felicicac és precisamenc la 
millor protecció contra la vel-lei'tat de la fortuna. AJegria i felicitar cenen 
arrels diferem:s i segueixen camins distints. I salen cenir resultacs ben opo
sats. L'alegria per l'exic ens pot dur a la superbia, mentre que la felicicat no 
discrimina ningú, sinó que cerca fer-se extensiva als alcres. 

La felicitat és germana de la jusc!cia i amiga de compartir, d'anivellar, 
de fer desapareixer les desigualracs, per molr naturals que siguin. t.s la supe
ració de la natura pel camí de crear igualtat entre toes. 

La nostra biología ens du cap a la morr i el psiquisme respon al nostre 
soma. Anem darrere de la mort, no tan sols perque sempre ens arriba sinó per
que deliberadamenc l'anem creanc a cada momenc. Cada acció que prescindeix 
de l'amor és una aposta pel fracas, per la infelicícac, per la no-vida, per la more. 
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El nosrre esperit esca seduú perla mort. El frncas n'és un anunci i per 
aixo l' empaicem incansables sacrifican e la possibilirar de ser feli~os a l'obren
ció de l'exit, que generalment no arriba. Exir a canvi de felicicac, more a 
canvi de vida. 

La concemplació del fracas, com la conremplació de la more, que és la 
seva culminació, es poc convertir en la gran oportunitac per salvar la vid:t, 
el que ens resti de vida. Sobrerot, per salvar el presenr, l'instam que por 
esdevenir etern. Un instant de felicitat, un inscant que desitgem que no 
s'aturi mai, un inscant d'amor aucencic no cem la more. 

Quan hem gaudic d 'un instant de felicicac ja no hi ha fracas, la vida ha 
cobrar sentir, el que li hem donar nosaltres. Podem dir que és filia nostra. 

La more se'ns emporcara, no podrem gaudir alcra vegada, pero la felicitar 
que hem viscuc no ens la por arrabassar. 

No és veritat que la dissort més gran sigui la de recordar el cemps de 
benauranc;:a quan ens arriba la desgracia. Llavors el balsam més suau, més 
benefactor, és la memoria de la felicitar que ens va omplir. Esta inscrita en 

nosalcres, ens acompanyara sempre que vulguem. 

AVORTAMENT 

Quants avonamenrs es prod ueixen entre els humans? El nombre de 
preembrions i d 'embrions que es perden, és a dir, d'embarassos a pum de co
menc;:ar i incipients que fracassen, és impressionanc. L'elevac tant per cene 
d'aquests casos és desconcercanc. O, die d'una altra manera, la quanrirar d'em
barassos que re'ixen és minodtaria. S6n molts rnés els avortaments que els 
naixemems. La natura posa unes barreres molt dures a la multiplicació de 
!'especie, a la seva possibJe degeneració, i toe i així no coces les persones que 
neixen ho fan en condicions optimes. I encara, no és can sois duranc els 
primers dies de J'encontre entre ovul i espermatozoide que es produeix !'he
catombe; al llarg deis nou mesos de gestació els avorramenrs espontanis són 
freqüenrs. I més ho eren abans, quan no es disposava deis micjans medies 

accuals. 
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Cal afirmar, canmaceix, que la interrupció voluntaria de l'embaras en 
els primers momencs, quan la maceixa natura s'encarrega en la majoria de 
casos de destruir milers i milers d'embrions, per denominar-los d'alguna 
forma, jaque la majoria de vegades encara no se'ls poc donar aquesc nom, no 
l'hem de considerar un avorcamenc i sí un fet simplemenc natural, en aquest 
cas causar perla voluncac de la dona i no per l'aczar irracional. 

Pero no es cracca d'una qüesció de noms. El fec essencial és la funció que 
els humans hem assolir a través i per micja de l'evolució. Els aven1ros de la 
ciencia han permes que arribin a néixer i a viure criacures que abans no ho 
haurien fet. També les dones de cerca edac cenien un gran risc d 'avortar o de 
renir fills amb deficiencies, i ara, al món occidental, les dones de més de 
trema anys cenen fills perfeccamenr sans, fins al pum que rnolces és precisa~ 
mene a partir d'aquesta edac que comcncen a cenir-ne. 

L'avortamenc esta inscrit en la naturalesa de les persones i és gracies a 
l'activirat humana que s'ha poguc recluir en moles casos. Activicar que, una 
vegada més, significa un discanciamenr i una superació de la natura. 

Des del naixement fins a la more els humans han reeixit a eixamplar 
fronceres que creiem infranquejables. La vida s'allarga, pero no can sois per 
la banda del final, cambé ho fa per la del comen~ament. Els humans han 
aconseguic en gran manera influir en la durada de la seva vida . 

••• 

Per que no considerem que la more després del naixemenc i abaos de 
!'extrema vellesa és un avonament, aquest sí sense cap dubce d 'una perso
na feta i amb vida propia i externa, no dependent de cap cordó umbilical? 
l:.s una vida que s' escronca sense haver poguc acomplir-se del toe, o gairebé 
gens. Podem exceptuar !'extrema vellesa, sense que ens sigui possible asse
gurar quan aquesta exisceix. Tantes persones avui cenen als vuitanca anys, 
o més, la mateixa salut física i mental que abaos eren propies en general 
dels seixanca anys! També aquí !'home s'ha allunyat del que li venia impo
sat perla natura. L'alimentació sana, la higiene, la vida ordenada, l'exercici, 
l'accivitat menea! han obcinguc que ara sigui més freqüenc allo que abans 
quedava reservar a uns pocs. Són avortaments, per cant, els esnoncaments 
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de vides provocats per les malalries o per les cacastrofes que assolen la 
Terra. 

Exisreix un altre avorrament, que no mara la vida i que la deixa reduYda 
al seu grau vegetatiu. Afecta les persones, cada cop més, vfctimes de mala! ti
es memals que els arrabassen irreversiblement el record de la seva vida, el 
reconeixement de la seva identitat i de les persones que els arenen, tot i que 
siguin els seus fills, el marir, la muller; toes els qui els estimen i que ells 
estimaven. Han quedar mancades fins i cor de la facultar d'escimar. Algunes 
reaccionen a les carantoines que hom els fa. És suficient aixo per assegurar 
que estimen, que frueixen d'una vida felis:? AJtres maJalts ni tan sois reacci
onen a les demoscracions d 'afecte. Tots els sentiments queden esvanits. La 
more mental és més terrible que la física. 

Com hem de qualificar, per tanc, les mores ocasionades voluntariament 
pels humans? Els mores a·illacs a mans de criminals i els mores vkcimes de les 
guerres provocades per altres criminals que a més a més s6n dnics, hipocri
tes, que intenten revestir les seves decisions de mocius gloriosos, honorables, 
necessaris per a la humanitat? 

Hi ha qui s'ha atrevir a aix:ecar la ma contra la nena de nou anys, viola
da, i que va concebre un fill, els pares de la qual van decidir que no naixeria. 
Per al poderós, o que se'n creu, esclafar el debil és fa.di. Una alcra cosa és 

escossegar davant el qui és encara més poderós. 

No és jusc, ni etic condemnar les dones, feces, joves o adolescencs, que 
avorten. Ningú no els pot llans:ar cap pedra. Menys que ningú podem con
demnar-les els homes. Nosalcres no podem avortar perque no podem parir 
ni concebre. Podem matar, violar, torturar, pero no podem parir, ni, per 
cant, avorrar. Com ens atrevim a jurjar i condemnar allo que no podem fer? 
Només les dones poden decidir sobre aquesc fer. Els homes engendrem pero 
no soro els amos del fruir de les dones. No en som ni de la voluncat de tenir 
fills. Sempre són elles les que ho haurien de decidiri cenint-nos a nosalrres al 
seu costat per oferir-los la nostra cooperació. 
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Si les dones són les úniques que cenen el drcc a decidir sobre el naixe
ment i l'avonament, sobre aquesc úlrim cal dir cambé que no pas cotes elles. 
Ha de callar la dona que no ha volguc tenir fills, soltera o aparellada. Quina 
diferencia profunda, en !'anima de les dues, hi ha entre la negativa a conce

bre i la decisió de tallar la concepció ja efectuada? La dona que no ha poguc 
cenir fills, amb avortaments espontanis o sense, no en pot parlar, campoc. 
Per a ella l'avorcamenc és la negació del seu desig, del seu anhel, i lí resulta 
impossible, o molt difícil, comprendre la dona que, embarassada, decideix 
de no continuar endavanc. La dona que voluncariamenc ha cinguc fills cam

poc no pot ser bon jutge. És incapac¡: d'encendre per que una altra dona pren 
una decisió que a ella li sembla erronia o, picjor, criminal. Pensa que és 
inconcebible que una alua dona renunci'i a !'alegria i la felicitar que a ella li 
proporcionen els fills. 

Només la dona que avorta por decidir sobre la seva conducta. Ella co

neix les causes que la porten a fer-ho. Impossibilitat? Incapacirat? Necessitat? 
Inconsciencia? f.s la seva consciencia qui ho coneix. 

*** 

Lavorcament, entes com a interrupció voluntaria de l'e~baras, és un 
fracas, pero de la sociecat. Amb la seva exalcació sense límits de la necessicat 
de tenir coses, objectes materials, moles, moldssims, i de canviar-los sovint, 
imparablement, fins a la more, cenir fills és impossible. Encara com en nei
xen! Quanta raó tenia Bernanos quan afirmava que els herois del noscre 
temps s6n els pares de família. Que no seran, dones, les dones que afronten 
cotes soles un futur amb un fil!! I cambé les que cenen companyia i compar
ceixen amb ella la por, la incercesa, i fins i tot el miratge de la comodítat que 
sacrifica l'amor. Tínguem presenc que l'hero'icitat és només a !'abase d 'uns 
pocs i unes poques. L'hero'icitat és una virtut, no una obligació, encara que 
a les guerres els comandamencs facin afusellar els xicocs que no han pogur 

ser herois, han cedit a la por i han fugic davant l'enemic. 

He esmentac el mirarge de la comoditat coma motivació pera la parella 
a no cenir fills, o a limitar-se a un o dos. Raó ben banal, sens dubte, pero per 
a la nostra sociecac canviar amb freqüencia de cocxe és més imporcanc que 
cenir eres fills. I posseir una segona residencia, viacjar a llocs cada volea més 
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distanrs, divertir-se conscancment ... Quancs són capas:os de no sucumbir a 
les veus de cantes sirenes que prometen vida felis; o alegre a canvi de quedar
~e amb toes els seus diners, presents i fucurs? 

Entre altres causes, la sexualicac s'ha desbordar perque els adolescenrs, 
no cal dir el jovenc, han vise que els seus progenitors, en especial quan pos
se"ien diners o poder, convercien el sexe en el seu segon déu. Diners o poder, 
i sexe. Si el pare deixa la mare, o adultera, perque ha trobac una dona més 
jove, per que ell no hauria de canviar de parella tames vegades com li vingui 
de gust? Al cap i a la fi no es tracta d'escimar, de trabar la felicirat fenc feli<; 
l'altre, sin6 de practicar el sexe com més millor i amb cossos, que no perso
nes, ben variars. 

Pensar que els adolescents deixaran d'abras:ar el sexe és somiar truires. 
Menrre el consumisme sense fre i el joc erocic i egoísta siguin les passions 
dominanrs entre els humans, amb els adults a primera línia, i concinu'in sene 
fomencacs pe! neocapitalisme enfollir, si cal condemnar algú pels avorca
menrs, és a ells que cal fer-ho. 

VIOL~NCIA 

La violencia es rroba en els nostres gens i les nostres hormones1 que ens 
estimulen a acruar amb agressivitat. D 'altres accuen en sentir concrari, i s6n 
els que predominen en una persona els que marquen el seu caraccer. Aquesc 
és el resultar de I'arzar de les combinacions cromosomatiques de pares i avis, 
i deis de més enlla, més les imeraccions amb l'encorn, que segons el tipus de 
cultura que hi predomini, faran que el nostre caraccer es desfermi sense 
impediments o que adopti algun nivell d'aucoconcrol, sempre problematic. 

L'acció de les hormones -noradrenalina, adrenalina i corcisol-, tal 
com explica el bioleg Jean-Dídier Vincent, ens serveix per regular la noscra 
accuació. Agressiva, si ens impulsa la primera; de fugida, en espera de l'opor
tunicat de cornar-nos-hi si es presenta l'ocasió, si ens banya l'adrenalina; 
d'abandonar }'esperan~ de poder refer-nos i acceprar de restar subjugars, 
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quan és el cortisol que s'ha imposat. Oues persones agressives coparan de 
seguida, amb resultar incert. En canvi, quan en una d 'elles domina més la 
noradrenalina i en l'alcra )'adrenalina o el colesrerol, la victoria és previsiblt. 

excepte si hi incervenen alrres faccors, com ara una forc;a exterior més grar. 
que compensi la violencia del més agressiu, etc. 

~agressió por ser causada per simples nimietats, com ara una ofensa, 
fins i tot verbal, a la quaJ concestem d'una manera desmesurada, impulsars 
pel senciment d ' honor ulcratjat. Bismarck va fer encendre a Napoleó 1II que 
no havia volgur rebre el seu ambaixador, i es va desencadenar la guerra 
francoprussiana, amb la desfera de Franc;a i l'abdicació de !'emperador 
Napoleon le petit, que escrivía Víctor Hugo. Més encara, sol derivar de l'afany 
de domini, de rapinya. 

Sí, tanc les motivacions com les respostes a elles nien en nosaltres des de 
la concepció. l:.s a dir, ens han arribar a través deis nostres pares, que ells ja 
renien, per tant, més o menys desenvolupades. Els humans recol-lectors ja es 
devien barallar entre ells per arreplegar els fruics millors, o simplemenc per 
collir-los, com fan tots els animals, fins í tot els domescícs. Als espais llíures 
i oberts, com al Montsec, els volrors es disputen el dret a atipar-se el primer, 
o a quedar-se amb el n os millor. Als galliners, els galls entre els galls, les 
gallines entre les gallínes, els pollets entre els pollees. Si en les socierars hu
manes primitives hi havia poca cosa per menjar, alguns es devien quedar 
sense fer-ho; la mort no devia ser gaire escalviadora. 

Ens referím tothora als violents miranc els alrres pero, i si som nosaltres 
els qui iniciem l'escomesa per exterminar algú, o moles, o per socmecre'ls? Si 
comencem l'agressió mai no podem dir que ha e.stat per motius justiftcats. 
Toe i aixf, si vencem ens rabegem en la desgracia del vern;:uc. Que sigui víc
tima de la nosrra acció injusta no ens el fa mereixedor de compassió. Derrotar, 
el rracrem com si fos culpable de la violencia que hem emprar contra seu. El 
cinisme és company conscant de la violencia. 

No som els únics, els ximpanzés, porser perque ens són tan propers, 
saben embrancar-se en guerres cruelíssimes, segons relaten els científics que 
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han escudiat els seus coscums. Ho portem, dones, ben a la sang. Som crea
dors, tam de bellesa com de lletjor, cant de bondat com de cruelcat. 

En algun moment, els homf nids, o els seus successors, vencedors en una 
lluita, van sentir despertar-se en ells l'afany de no deixar els vens:ucs agosa
rats que els havien desafiacs que se n'anessin cranquil-lamenc, acompanyars, 
com a mole, de la seva fruscració. Calia fer- los sentir toca la fors:a deis ofesos, 
o deis ofensors victoriosos. De passada, la dissort deis perdedors serviria de 
coc d'atenció per als que ringuessin la cemptació d'incencar qualsevol acció 
contra els guanyadors, i per dissuadir-ne d 'alcres d'oposar-se a la seva esco
mesa. 

No és la juscfcia el que governa els acres engendrats perla violencia sinó 
la venjans;a o la superbia. 

La violencia no és cap misceri, com són la llibercac i la igualtat. Sabem 
ben bé d'on procedeix, que l'ha generada. Poden l'home violenc i la sociecat 
violenta esdevenir padfics, bondadosos, amables? Pot el violenc estimar fins 
al pune de vencer la violencia que cé arrelada en el més pregon de1 seu ésser, 
deis seus cromosomes? 

El budisme, certs corrents criscians, els sufís, els místics de qualsevol 
afiliació asseguren que és possible. Cal adherir-se a l'amor, cal confiar-hi 
com a fonc única de felicitar; confiar en l'amor, o amb més exactícud, esti
mar l'amor, sentir amor per !'amor, per si mateix, esfors;ar-se per posseir-lo, 
o que ell ens posseeixi. Aquest amor que sentim néixer per una persona o per 
unes persones, cal eixamplar-lo, fer-lo universal. Llavors s'és capas; de ves
sar-lo incondicionalment en els altres. Encara que la violencia innata del cor 
de la persona sorgeixi amb for~, encara que la ira la sorragui, si esta amara
da d'amor, si l'amor s'ha convertir en la seva essencia, la ira s'apaivaga, (a 
violencia es calma. Abans que la tempesca es desfermi, els venrs que la sacse
gen perden la seva for~a, les aigües, que comenc;aven a agitar-se, comen a1 
repos. Les nostres neurones, toe i que costi, canvien, les secrecions hormonals 
-noradrenalina, adrenalina, corcisol- són elaborades en quantitats dife
rents de les d'abans, i la persona es transforma. 
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GUERRA 

Escriure la historia de la guerra és escriure la historia de la humanicat. 
La historia de la violencia col-lectiva, perc¡ue en els documents més ancics, 
escrits sobre maons, papirs, taules de cera, damunt del que sigui , hi rrobcm 
sempre histories de violencia. A la Xina, a l'fndia, a Mesopoc~mia, a Palesti
na. a G recia, a Roma, arreu on girem la mirada. 

Fixant-nos en el Genesi, sota el seu comenc;ament aparenrment pacífic 
hi albirem la guerra: <cAI principi, Déu crea el cel i la Terra: La Terra era 
caocica i desolada, les renebres cobrien la superf(cie de l'ocea, i l'Esperit de 
Déu planava sobre les aigües». 

L'autor bíblic prossegueix: ,cDéu digué: "Que existeixi la llum". I la 
llum va existir». A concinuació Déu va ordenar que existissin altres aspectes 
de l'univers, per acabar amb els humans. 

Sembla que !'autor no atribueix la creació del caos que dominava la 
Terra a l'acció de Déu, cor i que podria haver comcnc;ac fent una Terra 
desagradable i a concinuació tornar-la habitable. Pero veiem que després 
cada cosa que crea és sempre bona. Així que hem de pensar que és més 
aviar la paraula de Déu el que posa fi al caos. El caos, el conflicte, anterior 
a la creació, és dominar per un que és més forc. Ens uobem, dones, amb 
violencia, guerra, encara que sigui per establir l' o rdre allí on no existia. 

Continuem i apareix el serpent i les seva conversa amb la primera dona, 
Eva: seducció, guerra encoberta, criornf del serpent, o guerra entre la parella 
i Déu, que culmina amb l'expulsió d'Adam i Eva del Paradís. Aquesta guerra 
ja queda ben explícita amb la mort d'Abel a rnans del seu germa Caín, roes 
dos fi lls d'Adam i Eva. 

Les cosmogonies mesopotamiques, molt anceriors, de mil o més anys, a 
la bíblica, ens parlen igualmenr d 'un comenc;amenc basar en el conflicce, la 
violencia, la guerra, sigui entre un parell de déus, en general un de masculí i 
un altre de femen!, sigui entre una multitud. Si deis documents escrics pas
sern a les excavacions paleoncologiques, les restes ossies d'homes i d 'hom(nids 
ens parlen de violencia, de guerra. 
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Diuen que la prostitució és l'ofici més antic. No, ho és la guerra. Per
que encara que, com Proudhon, consideréssim que el matrimoni és una 
proscitució legaliczada, i per ranc, Eva hauria escat la primera proscicuca de la 
historia, abans hi havia haguc la guerra entre Déu i el caos. Els humans 
seríern fills de la guerra. 

Conflicce, violencia, guerra. Amb Hitler vam contemplar tor el procés: 
conílicte per imeressos entre Alemanya d'una banda i Franc;a i Anglarerra de 
l'altra; solució aparenr del conflicte amb la violencia, acceptada pels altres, 
deis nazis sobre Txecoslovaquia i Austria; com que la solució real no exiscia, 
nova violencia, ara sobre Polonia, i esclat de la Segona Guerra Mundial. 

El conflicte, pero, és neucre. Podríem dir que és amoral. En si maceix 
no comporta ni mal ni bé. Pot derivar canc cap a l'un com cap a l'altre. «El 
conflicce és el pare de toces les coses», afirmava Heraclic; així, tanc de les 
bones com de les dolences, tant de la pau com de Ja guerra, o de la violencia. 
Un derivar aparentmenc pacífic del conflicre és la diaJeccica, en la seva forma 
de negació de la negació. La ciencia deu mole a la diaJcccica. Ptolorneu ela
bora una idea del món, que Copernic nega, i en proposa una alcra. Cada 
avene; científic significa una negació, bé que molces vegades simplemenc par
cial, d'allo que hom havia die fins llavors. 

La lluita de dasses prové de la dialectica, cal com la van interpretar 
Marx i Engels. El conflicce entre classes el van voler resoldre per mitja de la 
Huira entre elles, amb el criomf definiciu del prolecariat sobre els seus explo
tadors. Per ara aquest triomf sembla molt llunya, bé que mai no podem estar 
segurs de res. La demografia por decantar la victoria cap als explocars. 

La guerra és la negació de la vida, de roca mena de vida, pero sobrecor 
de la incel-ligent, de la creadora. Més que negar la vida, la guerra renega 
d'ella, de la incel-ligenda i de la crearivirac. Que ho fa que tanta incel-ligencia 

i canea creacivicac es posin al seu servei? 
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Tots els qui posen el seu cervell per fer més eficas; la guerra o per lloar
ne la necessicar o la conveniencia, a més de criminals contra els altres, són 
uns su'icides, ponen la humanitat al su"icidi, a la morr voluntaria . .t.s aquesr 
l'alliberamem que proposen? Vol la mort, la humanitar? 

És al poble que cal demanar-ho, al poble que és enviar als camps de 
batalla o que ha de restar a les ciutats i als pobles, sota les bombes, lluny deis 
búnquers superprocegits. Els berlinesos no residien a l'amagacall de Hitler i 
van haver de sofrir o morir de les maneres més espantoses. Aquesc poble que 
ha de sofrir la violencia feroc; deis altres, encara que ell porci cambé l'agulló 
de la violencia dins seu, no vol la guerra, no vol pacir-la. Potser es mostrara 
indiferent a la que han d'endurar altres pobles, pero no la vol per a ell, i 
aquest refús el rrobem en cada poble. Cap no vol experimentar la guerra en 
la seva carn. Només apel,lant al refús generalitzat que provoca la idea de la 
guerra sofena, no pas infligida, ja és possible fer un pas cap al seu rebuig 
total, per a toes els pobles, propers o llunyans, semblancs o diferencs. Si cap 
poble no la vol per a si, pero sap que si la inicia és possible, i cada volea més 
probable, que se li torni en conua amb una fúria devastadora, desistira 
de comenc;ar-la, i si els seus governants l'han iniciada i com a conseqüen
cia d' ella el país en rep un castig sagnanc, expulsara els polícics que l'han 
volguda. 

La guerra no tan sois mata sin6 que converteix els homes en infrahu
mans. Les imacges que ens arriben de les guerres accuals cns mostren amb 
una freqüencia desolador.a fins a quins excrems els soldacs s'cmbrureixen. I el 
mateix s'ha de dir deis qui els manen, des del nivell més baix fins als grans 
generals i als polítics, que saben perfeccamem -si no són ignorants o imbe
cils- que les guerres provoquen l'aparici6 sense control deis instints més 
repugnancs de la nostra especie. 

Malauradament, hi ha innombrables boigs a la Terra que governen, uns 
amb instints criminals i d'ahres posse'its pel fanacisme o pels interessos eco
nomics. Mencre existeixi gent d'aqueSta mena, que podem fer? Tanmaceix, 
aixo no és un motiu va.lid perque no condemnem l'exiscencia d 'exercics. Si 
els considerem un mal exigirem que s'accu'i sempre amb for~ precaució a 
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Phora d' organirz.ar-los i armar-los. Se'ls ha de destinar els mínims recursos 
economics, els estrictamem necessaris per disposar d'un exercic que com
pleixi la funció previsible logicament, que cada vegada és més difícil de 
decerminar. 

EXTERMINI 

L'excermini és fill de la guerra porrada al límic, i aquesta és filia de la 
violencia desfermada i generalitzada; violencia, guerra, extermini: tríada es
garrifosa, engendranr-se !'una a l'alcra, i així des de sernpre, monoconament. 

«No h i ha res més monoton que el pecat», deia el capella rural de 
Bernanos. Hi ha pecat més gran que l'extermini? Bernanos pensava en el 
confessionari i en els acces que horn hi explica. La irnmensa majoria toe són 
volees a I' encorn de la sexualicac, car pocs es confessen d'haver macar o orde
nar matar una persona, o d 'haver execucac ordres d'extermini, i encara menys 
de ser el qui ha manar realitzar-les. Pero aquestes monstruosirars no són 
menys reperitives que les accions que es refereixen al sexe, i sf immensament 
diferents. Mentre les relacionades amb el sexe en general són bones i només 
una pare, pocser bastant important, cal reconeixer-ho, són delictives, com els 
abusos a menors o les violacions, macar algú, uns quancs, rnolts, toca una 
població, són crims que no cenen cap perdó. 

Anem repetint aquest trise procés al llarg dels segles, sense descans, si 
no és per agafar nova embranzida i tornar a donar volees a la roda siniscra. 
Una slnia de la qual no surt aigua de vida sinó ferum de mort, de podridura 
de cadavers que un día van ser homes i dones, petits i grans, plens d'il-lu
sions i de projectes. Qu-ama gent veritablement bona, que podien influir els 
altres arnb la seva bondat, i quancs artistes, quancs ciencífics, que podien fer 
progressar la humanitat, i quanres persones simplement persones, que és el 
títol més gran i noble que existeix a l'univers, van perdre la vida per !'ansia 
sanguinaria d'uns boigs? Quants segles de retard moral, ja no die ecic, porta 
Ja humanicac per culpa dels qui promouen, o permeten, l'excermini deis al
eres que no pertanyen al seu poble, que no professen la seva religió, que no 

cornpaneixen les seves idees? 
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És una rutina que durant segles ha estar considerada gloriosa i que ha 
estar cantada en llibres excelsos, una rutina que no es feia avorrida als seus 
entusiasces, no els cansava, no els fasriguejava, tot i la sev:1 monoronia, i que 
a moles encara els engresca. 

Molts parlen de guerra justa, per no esmenrar els que la proclamaven 
gloriosa, engrandidora de la patria o de l'honor del rei, o necessaria per 
possibilicar l' evangeliczació deis pagans. I en els !libres ancics, fins i tot el déu 
deis hebreus, i no can sois els déus deis alcres pobles, se'ns apareix llu iranr 
amb bra<r fon contra els enemics i vencenc-los. EII maceix condu'ia els exer
cits i havia assumit la pare més dura de la batalla. Era el déu deis exercics, 
que ordenava l'extermini coral d'homcs i dones, grans i petits. 

En l'accualicac, pero, cap fau tor de guerra no gasa mai assegurar que cal 
arribar a l'exeermini. No confessen havcr-ne donar l'ordre pero la fan execu
ear de la manera més covarda, d ' amagar. Quan els mores s' acumulen 
visiblement, se' n lamenten, diuen que són víceimes col-lacerals, inevitables, 
que es produeíxen per foragie-ar un mal majar, o per prevenir-lo. Si a resultes 
de la seva incervenció l' odi entre els diferents scctors del poble esclara i la 
violencia i la mort arriben a nivells csgarrifosos, imitaran Pilar, sc' n rentaran 
les mans , asseguraran que ells no en són gens responsables. Fins i coc ho 
trobaran una justificació per a la seva imervenció. Han anae allí per dur la 
civilització i la democracia a un poble salvacge, d'instincs criminals. 

Si reconeguessin que aquesc insrinc cambé el cenen ells en igual grau ho 
acceptaríem, perque tots, roes el duem dins, impres en cls noscres cromoso
mes. Toes som criminals, en acte o en potencia. Només la humilitat d'acceptar 
aquesta realitat, de comemplar- la amb lucidesa i de posar mea la nosrra sen
sibilitat i creacivitat a domar-nos, a esdevenir amor, poe aconsegu1r que 
l'hominiczació avanci, que esdevinguem persones. 

Por haver-hi perdó per als exrerminadors? Perd4, paraula difícil, no de 
pronunciar sinó de practicar. Com poden perdonar els seus borxins els po-
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bles que han soferr la perdua de cencenars, de milers, de milions d'homes i 
dones, i d'infants, a causa deis inscincs malignes i desbocacs d'alcres pobles? 
Passara el temps i les noves generacions pocser oblidaran el que va succeir. El 
cemps esborra malees coses i fa que la memoria es perdi; pero, les noves 
generacions cenen la faculcat de perdonar en nom deis qui van parir la fúria 
de genes indignes? El seu claro ha de quedar per sempre aixf, convertir en un 
cric inútil? En la llarga i dolorosa historia de la humanicac, és can sois la 
victoria dels forts, i les seves escasses lamentacions i pecicions de perdó pel 
mal irreversible que han fet, el que ha de restar? No podem tornar ningú a la 
vida, ni aconseguir que el dolor infligir es converceixi en balsam dolcíssim, 
pero si el record de les noscres acrocitats ens empenyés a no comecre-les mai 
més, pocser podrfem dir que d 'aquell maJ imperdonable n'ha brollac per fi 
pau i bé per a cota la humanitat. Seria el millor homenarge a coces les vícci
mes de la historia i potser !'única sarisfacció que acceprarien. Els mores del 
passac són com els noscres pares. Toes venim d' ells, i els pares s'aJegren dels 
seus sofriments si reverceixen en pau i en bé per als seus fills. 

EUTANASIA 

Brut i Cassi assassinaren Juli Cesar per dictador. Ocravi, Marc Amoni i 
Lepid, per venjar la more de Cesar, s'enfroncaren amb els primers i els derro
taren. Brut i Cassi es van sukidar. Marc Antoni ho va fer cemps després, en 
ser derrocar pel seu antic aliac, Octavi. L'amant de Marc Antoni, Cleopatra, 
reina d 'Egipte, fou iguaJmenc venc;:uda i també tria la more perla seva propia 
ma. 

Dos mil anys després, i segons contava em sembla que Víctor Alba en 
un arride aJ diari, el 30 o el 31 de man;: de 1939 dos generals es van su'icidar 
a1 porr d'Alacanc, enmig d ' una gencada enorme formada per soldacs i oficials 
del derrocar exercit republica espanyol. Els dos generals, el nom deis quaJs 
em sap mole de greu no recordar, es van posar drecs, un davant l'altre, es van 
donar la ma mencre amb l'alcra agafaven els seus revolvers, apuncaven el 
canó aJ seu cap i premien el gacel!. No volgueren suportar la desfeca de la 
república que havien defensac ni la venjan~a deis qui s'hi havien rebel-lat en 

contra. 
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Alguns anys 1:nés tard, Rommel es va matar, posat davant l'alrernativa 
de fer-ho o de ser acusat de trakió a Alemanya i al Führer. 

Acabanc-se la Segona Guerra Mundial, amb els russos conquerint Berlín 
carrer per carrer i casa per casa, Hitler i Goebbels se su"t'cidaren cambé, com, 
un cop finida la concesa, ho van fer Himmler i Goering. El japones Tojo ho 
inrema pero no ho aconseguí i fou condemnat a morir a la forca, com els 
caps nazis que no van imitar els alcres, els qui no volien ser jutjats, convercits 
en escarni públic i executats com els criminals més vils. 

Tots ells van escollir ]'eutanasia. No per por física, com moles malalts 
terminaJs, que si ara, en els llocs més privilegiats, reben tractaments paf,Jia
tius del dolor, abans morien enmig deis sofriments més atroi;os. Pero no era 
el seu cas, encara que sabien que si eren condemnats a mort serien executats 
a la forca, i era aixo el que volien evitar, no pe! patimenr sinó per la ignomí
nia que entenien que el patíbul significava, i pel judici previ, en que serien 
publicats i divulgats toes els crims de que eren acusars. Toe plegar era una 
injúria insuportable per a uns homes que s'havien guanyat el cor de multi
tud d'a1emanys, a més d'addictes arreu d'Europa i fins i cot d'aJcres concinents. 
A més a més, havien dirigir uns exercits que havien conquerir mig conci
nenc. Ara, derrotats d'una manera absoluta, davam els aJemanys que els havien 
admirar havien de ser declarars uns criminals de la picjor especie. No ho 
podien aguantar, o no volien aguanrar-ho. La. humiliació seria picjor que la 
mon, que de toca manera els arribaría. Es van suicidar. 

A L'espoir, Malraux ens diu, per mirja d'un deis seus personacges, con
demnat a more pels feixistes i que aconsegueix escapar-se, que «la tortura, la 
violació, seguides de la mort, aixo sí que és terrible,i. Quan no queda cap 
esperans;a de fugir de la more i el sofriment ateny la maxima incensirat, per 
que no anticipar-la si el que pateix ho demana? Quan una persona sap que la 
maJaJcia que )'afecta el dura a una demencia absoluta i el cónvertira en una 
ombra del que era, és misericordiós obligar-lo, no a contemplar !'arribada de 
la more, sinó la de la perdua progressiva de rotes les seves faculrats menrals? 
A arribar a viure sense ni saber que viu? Si implora no haver de trabar-se en 
aquest estat, almenys en la fase més avani;ada, qui pot tenir la duresa de cor 
de negar-se a escoltar la seva súplica? 

*** 
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He esmentat de passada els tractaments pal-liatius del dolor que hom 
aplica en pa"isos privilegiats, i no sempre, ni mole menys. Pero és que aquesta 
no és la solució pera la persona que vol morir conservanr la lucidesa fins al 
darrer moment. Es diu que el malalt té dret a saber la veritat, i si aquesra és 
que la malaltia que pateix ja no té curació possible, no se li por ocultar. 
Llavors, coneixedor de la proximicat de la seva fi i per evitar-Ji cap dolor, li 
propasen embocar-lo amb drogues. No el macen, el droguen, li inurilicz.en el 
cervdl. Li anuncien que la morr és a pune i en !loe de ser coherencs amb el 
9ue prediquen sobre la conveniencia d 'afroncar la mort dignamenr, huma
nament, li escamoregen la possibilicar de viure la vida amb plenitud de 
facultats fins al moment de rraspassar. Perque si rep la mort de la seva ma, o 
de la deis que l'ajuden, la sentira venir, com Socrares. De l'alrra manera, li 
arribara dorminc. Moles ho desirgen així, pero d 'altres no. En nom de quin 
humanicarisme ens neguem a ser humanitaris? Cert que hi ha haguc malalcs 
que gracies al tractamenc pal-liatiu del dolor han resistir lúcids fins pocs 
dies, adhuc poques hores, abans de morir. N'he conegut. Aixo no obscanc, el 
momenc de la mort els ha trobacs sempre dormint, per efccte deis sedanrs. I 
són ben pocs els casos en que se'ls ha dir: ,cT'adormim i ja no et despertaras. 
Afronta aquest darrer son com !'arribada del descans ccern». Pero el malalc 
que no vol sedar-se pot desicjar legf cirnament no passar dies i dies esperant 
que li arribi la more, arnb l'angoixa quasi inevitable que pot provocar la 
incertesa sobre el dia i !'hora de la fi. 

Els condemnats a morr per criminals saben quan moriran pero ells, 
innocenrs, no. Aquestes persones cenen dret a decidir si valen assumir toces 
les conseqüencies de la seva situació o anticipar la seva fi. No s'hi val a pro
hibir-ha en nom de cap consideració precesament humana ni tampoc al,legant 
que la vida, com la mort, perranyen a Déu. La multitud d'expulsions espon
tanies d'embrions que es produeixen en els momenrs inicials de l'embaras no 
podem pensar que són decidides per Déu, ni els avorcamencs no voluntaris 
produús en fases més avanc;ades de l'embaras. I .cots els qui moren a causa de 
les cacascrofes naturals, deis accidents, de la crueltat deis homes, moren per
que Oéu ha decidic que havia de finar llur vida? És aixo el que hem de 
pensar de D éu? No, ni la mort, ni el naixement, els podem atribuir a la 
voluntat de Déu. A més a més, moJces persones no creuen en Déu, o no 
creuen en la cocalitat de la moral de les religions, i ningú no els pot imposar 
normes que depenen simplement d'una determinada visió de la realicac. Cap 
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llei positiva no por imposar la castedat, o la sobrietat, ni tan sois la netedar; 
ni la generosicac, ni la humilicac poden ser objecce de cap legislació. Són 
normes morals mole lloables, pero cap policia pot obligar ningú a servar-les. 

Les mareixes raons que impedeixen prohibir tots els acres que van con
tra una moral concreta impedeixen prohibir que una persona decideixi el 
moment de la seva mort. La legislació ha d'establir normes de conducta que 
assegurin la pau, la tranquil-lirac, el benescar de toes, i no por condemnar cap 
innocenc a viure una cadena perpetua de turmenr físico psíquic, o caes dos 
alhora, si no en té la voluntat. Obligar-los a viure és un veritable crim, co
mes amb plena consciencia, amb plena voluncac, i ple de cruelcar. 

Els sentiments morals que els legisladors han de transformar en lleis 
obligacories són aquells en els quals hi esca d 'acord la majoria del poble. 
Posar fi a la propia vida, a casa o a l'hospital, en la pau de l'esperit, sense 
haver de tirar-se des d'un baleó o llanyar-se soca les rodes d'un eren, és una 
acció que la majoria de les persones croben bé. 

La moral no és un concepce escarie i definiciu per a sempre. Abans, fins 
no fa gaire temps, el nudisme a les placges era intolerable, i ara és acceprat. 
Pero en els pa"isos musulmans les coses són ben diferencs: vescits de dale a 
baix i separacs per sexes. Per que s'ha produ'ic el canvi, entre .nosalrres? Per 
l'exemplc dds cstrangers que venien a les nosrres placges, i cambé per infor
macíó varia, que desmumava tabús. 

Informació, pedagogia. Sense por, les instancies polítiques i incel-leccuals 
i -per que no?- religioses, que creuen en el dret a morir amb dignitac, han 
de fer públiques les seves raons i així el convencimeoc que la lliure elecció de la 
forma de morir és un dret penerri dios les menes de la gene, si no ho ha fec ja. 

La igualtat entre homes i dones, entre races i religions, entre hererose
xuals i homosexuals, s'ha imposat en el cor de la majoria gracies que se n'ha 
parlar, se n'ha escrit, s'ha esvencat arreu i amb insistencia. Els malalcs ex
trems i els vells, o joves, que veuen que s'encaren a una decrepitud irreversible 
i terrible, o a uns dolors irremeiables i insuportables, amb la more encal<j'.3.nt-



los, cenen toe el drec a negar-se a arribar a la mort sense lucidesa, sigui pro
vocada pe! dolor, pels caJmancs o per la demencia. Pel.lícules com ara Mar 
adentro i Million dolar baby han fet un gran servei, pero és insuficient. El 
compromís ha de venir de toes. I si hi ha lleis, per alces que siguin, que ho 
prohibeixen, o que alguns interpreten que ho prohibeixen, cal derogar-les. 
Les persones s6n abans que les lleis, i l'amor als que sofreixen és abans que 
les doctrines. 

SUlCIDI 

.És el recurs úlcim del desesperat, d'alguns que se sencen fracassats, deis 
que no esperen res més si no és el dolor interminable, físic o psíquic, deis 
que no albiren alcra sorrida que la mort i que veuen que no els deixen afron
tar-la d ' una manera padfica . 

.És el recurs cambé del que esta cansac de viure, per les raons que sigui. 

Paradoxalment, cambé crobem el su'icidi del qui espera mole, del que ho 
espera toe. Poc ser la gloria del servei a l'emperador-déu japones a la Segona 
Guerra Mundial, o la gloria celescial del Déu deis musulmans excremisces 
ara. 

El sui"cidi, i no l' eutanasia, encara que recorrí al su"icidi, és un mal i no 
té explicació en una persona lúcida i que no es rroba exposada a circumscan
cies extremes que sobrepassen el que psíquicamenc poc aguantar, com un 
rentar de cervell incens i concinuat. Era sui"cidi el deis kamikazes? Ho és el 
deis islamistes que fan explorar les bombes que porten adherides al cos, ama~ 
gades soca els vestits, o dins deis corxes que ells maceixos condueixen? Són 
vícrimes d'uns criminals que els usen, després d'encegar la seva mene, coma 
simples objectes morrífers, com una munici6 més, com una cosa, no una 
persona. 

El su:icidi és un mal que traba la seva explicació en el componament de 
la societat o, més ben die, deis que diuen que la dirigcixen. Qui d'ells fa 
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equivalents vida i amor~ Que fan perque totes les persones sense excepció 
puguin sempre desitjar més la vida que la mort? La societar, o els seus 
«decididors», imposen obligacions, com l'obligació de viure, i declaren drets, 
com el de viure, pero no fan cap pas per engrescar a viure. 

El su"icidi només es podra combatre amb eficacia quan els qui poden 
hagin fer un esfor~ constant i sense defallir per invitar les persones a trabar 
raons engrescadores per viure. 

L'exic professionaJ és imporcanr pero no és essencial. El reconeixement 
per part dels altres dóna molta sacisfacció, pero no és res més que fum, o si 
voleu encens, ofert al noscre ego, que és no-res. L'amor de parella és una de 
les experiencies humanes que coquen la sublimicac, pero és fragil, crencadís, 
s'esvaneix aixl que deixem de vetllar. La bona salut és causa d'optimisme, 
d'alegria, pero la malaltia, la incapacitar, ens socgen a tothora. Quan ens 
arriba una experiencia dolorosa ens troba mancats de toca preparació. Són 
sagetes que ens aeenyen al pie, que duem al descobert. Ningú no ens ha 
ensenyac a cobrir-lo. Caíem al pou sense sorcida de la desesperació. Si les 
ferides rebudes resisceixen el pas del cemps. la recuperació és possible, i fins 
i toe probable. Si queden per sempre, el recobrament és incert, caldra una 
forcalesa molt gran, o l'ajuda de persones que saben que l'enrrega incondici
onal als altres dóna veritablement sentit i alegria a la vida, alegria que pot fer 
meditar el desesperar, o desesperan~t, que vol posar fi a la seva vida. 

ts important l'educació, la cultura, pero en definitiva ho és molt més 
saber viure. I per aixo ens cal saber que és la vida. 

Que és la vida? Que ens ofereix? Que en volem obcenir? Com ho po
dem aconseguir? 

Són pregunces que formulava a !'apartar dedicar al coneixemenr. I deia 
que d primer coneixemenc que hauríem d'adquirir és que cal aturar-se a 
pensar la vida i que des de la infantesa les esca les haurien de parlar de mane
ra preferem d'aquestes qüesrions basiques. Els ensenyaments vindran després, 
com a cines per cirar endavanc el projecce vital de cadascú. Gaudir de la visió 
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d'un quadre de Goya, o de la música de Mozarr, és cercament un do de la 
vida, pero no és la vida. Milers de generacions abans de Goya i abans de 
Mozart van tenir l'oportunirat de ser felices, de viure la vida amb plenitud, 
i sense saber res del pintor ni del compositor. I fins i cor en vida d'ells, o 
després, ara maceix, cencenars de milers d'homes i dones, milions, ignoren 
que hi hagi haguc uns arcistes can genials i ho desconeixen cor sobre la seva 
obra. Pero el que és fonamencal és que visquin i sapiguen viure. 
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VI. VIDA, PULSIÓ EROS 

AMOR 

Per que renen vida, plantes i animals? Per reproduir-se. És una cadena 
infinira, limitada a viure per reproduir-se. Així nous éssers arriben rambé a 
la vida per continuar la. inacabable serie de reproduccions. I si considerem 
que des deis éssers unicel-lulars fins als humans formem un enrrella~ament 
que possibilita la vida de toes, en definitiva és pcr reproduir-nos. 

Vúnica cosa que els humans tenim segura és la vida vegetal i animal, 
com tots els altres éssers vius de la Terra. Qualsevol altra realitar humana que 
vagi més enlla de la reproducció perpetua ens l'hem de fabricar. L'amor i la 
llibertat, en els seus graus maxims, no ens són donars, els hem de conquerir 
nosalrres. 1 per ells podem escapar-nos de la condemna reproductora i donar 
un comba la vida, o més ben dir, transformar la vida animal en quelcom de 
totalment diferenr. Aleshores ja no hem nascur per reproduir-nos, per possi
bilirar que l'ADN scgueixi el seu curs interminable, sinó per estimar i ser 
lliures. 

Podem gaudir de !'amor de parella, de !'amor d 'amistat i de )'amor 
altruista, tríada oposada a la violencia, la guerra i l'extermini. 
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1.:amor de parella va unit estrecament a Eros, a la sensualirar pura, i per 
aixo tan sovint confonern amor amb simple desig sexual. Oiem que ens hem 
enamorar d ' una persona i l'únic que hem fec és cobejar el seu cos, o algunes 
qualitars, o maneres de ser que elevem a la categoría de qualírats, i després 
ens cansern d 'aquell coso comprovem que les qualicacs no ho eren, o no ens 
sacisfan, i abandonem la persona que juravem que escirnavem per damunc de 
tOt. 

Lamor d'Eros, l'atracció per un cos i un esperit, ha de saber anar més 
endins del cos i de l' esperit per pouar en les arrels que permeten l' eclosió de 
la vida plena. En les parelles l'eclosió de la vida no es produeix amb el naixe
ment deis fills sin6 amb la seva entesa profunda. En aquest amor no hi ha 
falsa il-lusi6 ni engany, perque s'ha produ'it una comprensi6 mútua perfecta. 
l.:enamorament ha obert la porta a l'amor, al desig de crobar la felicitar fent 
felis: l'alue. La soledac de cadascú hi perdura pero el coneixemenc d'aquesta 
realicac és generadora d'uni6 inexpressable. 

I.:amor de Philia ens porta a eixamplar el nostre cor vers alcres persones, 
amb les quals coincidim en moles, o en alguns aspectes de la vida. És a partir 
d'aquesca coincidencia, fins i cor perita, que podem arribar a bastir una rela
ció engrescadora amb altres homes i dones que ens porta a sentir-nos bé .al 
seu coscar, a voler freqüencar les crobades juncs pe! goig que ens proporciona 
reunir-nos, veurc'ns, enraonar, compartir. Més encara, a ajudar-los quan en 
cenen necessitat, a recordar-los amb afecte quan són lluny, a desirjar la seva 
companyia quan el descree ens abar. 

l.:amor de parella poc sorgir d'un amor d'amistat. L'amistat els ha duc a 
desicjar compartir junts el maxim d'hores, el maxim del seu temps, a no 
limitar-se a veure's i abra~ar-se sinó cambé a fondre's l'un amb l'alcre, a viure 
sempre de la manera més f ntima i profunda, a usar el cos, des de la mirada i 
la moixaina fins a la fusi-6 corporal, per penetrar en les pregoneses de l'anima 
de l'alcre, sabem que mai no esgocaran el coneixement mucu, perque el seu 
es peri r es va mos-tranc més i més sens fi com més es fa cransparent a la con
cem plació de I'altre. És una invitaci6 a llan~ar-se a l'exrasi de l'infinic. Si 
l'instant por ser etern, l'esperit de l'alcre que esrimem pot esdevenir infinit, 
inesgorable a l'adrniraci6. 



Per la seva naturalesa, !'amor altruista és expansiu, no coneix fronreres. 
Pot arribar fins al lliuramenc de la propia vida, que és el privilegi d 'uns pocs. 
1 aquest lliurament sobira por arribar a fer-se per un desconeguc. L'obrer 
que es va llan~ar a la via, quan passava un tren, i va salvar un nen pero ell hi 
rroba la more, no és l'únic cas d'abnegació gratu"ita. 

I.:amor altruista, explicar des de petits a les escoles i a la literatura infan
til, podria contribuir a canviar la mene de les noves generacions, sense oblidar 
de parlár i exal~ar l'amistat, pero immediacament després d' haver-se referir a 
!'amor altruista. Són pares essencials del coneixement sobre la vida. Si en lloc 
de pujar de !'amor de parella a !'amor d'amiscac i d 'aquí a l'amor alcruisca ho 
féssim al revés, comens;ar pel darrer i anar baixam fins a !'amor de parella, i 
a la fi a !'amor propi, del qual encara no he die res, la humanitat faria un 
tomb de cent vuitanta graus. Imaginero per un moment un món en que la 
primera cosa que aprenguéssim i que féssim noscra és que la vida plena, 
!'alegria, la felicicat, es croben en l'amor sense reserves ni condicíons a tot í a 
tothom. 

Tot: la Terra en que vivim, el cel que ens cobreix, les aigües que ens 
rodegen i les que sadollen la noscra set, els hoscos, els animals, toe el que fa 
la vida possible i delicosa. 

Tochom: toces les persones, sense excepció, les que coneixem i les que 
desconeixem; les que ens són mole proxímes i les que estan Uuny; les que pen
sen com nosalcres i les que pensen ben diferent. 

Toces: sense reserves de cap mena, sense condicions. L'amistat ens bro
llaria del cor d'una manera espontania. Com no ens podr!em sentir units 
amb les persones que comparcíssin els noscres maceixos sentiments? D'encre 
aquestes persones, alguna ens atrauria d'una manera especial, més intensa 
encara, més profunda, més abassegadora; seria la nostra parella. 

Formar pera !'amor. No pas un dia l'any, el dia de !'amor als altres, com 
un vulgar dia de Sanr Valend o de Sane Jordi, només que amb una projecció 
més amplia, o el dia del cancer. Un dia que l'endema és oblidat del toe. Ni un 
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any, l'any de l'amor universal, que no aporta res tampoc. Un any en segueix 
un altre, i si un ha estar el de !'amor incondicional a cochom, el següenc sera 
el de l'aniversari d'algú, i una presencia esborra una altra. A més a més, 
quancs, durant l'any, recorden a que esca dedicar? 

Cada any, duranc un mes llarg o dos, se'ns parla de pau, la müsica esta 
dedicada a l'amor entre els homes, la publicitat s' aboca a desicjar felicirat, els 
maxims governanrs s'adrecen als ciutadans per expressar-los els seus desigs 
fervorosos que visquin amb alegria (bon Nada!, feliz Navidad, joyeux Noe/, 
merry Christmas, frohliche Weinachten, buon Nata/e, etc.), i l'odi i la guerra 
concinuen impercorbables . 

.És l'educació generalitzada i permanent en la vida autentica, !'amor als 
altres, el que necessitem. 

Queda !'amor a un maceix. Quin lloc ocupa? Jesús de Nanaret va apro
var la resposta que un mescre de la Llei jueva va fer a una pregunta seva i que 
acabava amb la frase <c i estima els altees coro a tu maceix». 

~asc.ecisme que ha predicar (' oblit i la negació d'un mareix, darrere la 
seva obsessió espiritualista, ha fet un mal incalculable a la humanitat. Si 
només val !'anima, i el cos s'ha de subjectar a abstinencies, dejunis i ílagel-la
cions, quin respecte es pot tenir pels altres? 

Tornanc al text evangelic, topem amb una dificulcat. La resposca de 
l'incerrogat per Jesús comenc;:a dienr que cal estimar «el Senyor, el ceu Déu, 
amb tot el cor, amb coca l'anima, amb tota la for~a i amb tot el pensament». 
Col-loca l'amor a un mateix i als alcres en segon Uoc. El primer l'ocupa Déu. 

Pera l'ateu i l'agnoscic, com que Déu no exisceix o no se'n por saber res, 
és a dir1 si exisreix o no, les paraules del mescre de la Llei no cenen cap senric, 
o el cenen d'una altra manera. Així, el materialista pur por sentir-se invitar, 
per pan d'algú com Jesús que respecta pd seu alt ensenyament ecic i per la 



.seva vida, a refermar el seu compromís envers toca forma de materia, de la 
qual ell mateix ha sorgir, des de la inerca a la vivent i, per rant, envers els 

homes, i d'aquí a rribar a ell mateix, d 'on torna a arrencar l'amor centrífug. 

Lateu humanista veura en la paraula Déu un símbol de la humanitac, en la 

qua! c reu i a la q ual vol servir. És l'home-Déu de Luc Ferry. 

Els qui creuen en Oéu com a anima del món o com constiruint una sola 

cosa amb ell, el Tor, no traben cap obstacle en la resposra del mesrre de la 

Llei. Escimanc el Oéu-narura, el Toe, és pales que el seu amor ho abasta tot. 

Per als c reiencs en un Déu personal la resposra esmentada no presenta 

cap problema, en principi. Estimar Déu i estimar e ls altres, sense quedar-se 

de cap de les maneres només amb l'amor al primer. 

Toces aquestes creenccs i increences escarien mo le b é si els seus fidels , 

els d ' un bandol i els de l'altre, s'haguessin mostrar sempre com els més grans 

i eficar;os amics deis alcres homes. Pero han perseguic, empresonat, torturar 

i macar, competint feroc;:menc entre ells, com si volguessin comprovar qui 

feia més mal, qui quedava primer en la folla cursa de la maldat. Qui era 

pitjor, el catolic Torquemada o l'ateu Stalin ? I no es rracta de comprar el 

no mbre de víctimes sinó la inrensitat del desig exterminador de cada un. 

Per escapar del cercle infernal de les proclames d 'amor abscraccc i de 

m al positiu fet en nom d'aquell, Jesús propasa la para.bola sobre el final dels 

temps. En ella diu ben claramenr que l'amor als famolencs, als assedegacs, als 

forasrers, aJs despullats, als malalcs, als presoners és amor a el), Jesús, el fill 

de l'home, tant si se sap com si no. 

*** 

Hi ha qui diu que l'amor va acompanyat sempre de dolo r. No és aix.í. 
Lamor pot compo rtar dolor, pero és faJs que aixo sigui sempre aixf. Més 

aviar hauríem d' afirmar que és l'odi el que sempre engendra dolo r, mentre 

que !'amor pot generar paú, alegria, felicicac. I el d olor canc es por abacre 

sobre el q ui estima com sobre el que no. 
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FAMfLIA 

La parella constitueix la imarge tradicional del naixement de la família, 
la cel-lula de la humanicac. Un home o una dona consideracs individual
menr són una persona completa, i són també la humanicac. On sigui que 
hi hagi una persona, enmig del deserr o en una nau espacial, la humanirat 
és en ella , és ella, sense mancan~a essencial, pero no forma el nucli origina
ri de la humanitat. Aquest es crea quan una persona es relaciona amb una 
altra. 

La humanitar, com la majaría de les formes vives, necessita de la div,er
sitat sexual, masculina i femenina, per reproduir-se i continuar. Exisceixen 
altres maneres de reproducció, pero són minoriraries en relació amb la sexu
al. Tanmaceix, no s'han d 'oblidar, existeixen, les ha produ'ides la natura, o 
l'evolució més concretament. Que card o d 'hora els animals sexuacs, inclo
enc-hi )'home, arribin a una forma de reproducció diferenc, no es por descarcar. 
Levolució no sabem cap on ens dura. Tanmaceix, fins ara, formar una pare
lla, en general integrada per un home i una dona, és el primer intenc seriós 
de la persona esdevinguda adulta, bé que jove normalmenr, per sorrir del 
cercle que li ha donar la vida, que l'ha alimentada i que l'ha educada. Pero la 
vida, fins í cor en les seves manifesracíons més elemencals, com les cel-lulars, 
és relació amb els altres. Si desaparegués la diferenciació sexual, no s'acaba
ria la relació interpersonal. 

Hi ha formes de projecció cap als alcres que no consisceixen en la for
mació d ' una parella i poden donar a la humanitat molt més que les parelles. 
La vida humana transcendeix la simple finalítat reproductora. La munió de 
voluncaris que no cenen parella, aceus o religiosos, que arreu del planeta es 
dediquen a ajudar els alues, en són exemple. Pero en general, per als qui no 
som can abnegats, és quan ens Ilancem a !'aventura de la parella que ens 
incorporem de ple a la humanicar com a col•lectivitat i passem a constituir
nos en un pilar seu, en una cel-lula del gran organisme, tot i conservar el 
caracter, individualmem, d 'humanicat plena. Normalment i seguint l'im
puls de la natura, aquesta cel-lula ha escac vinculada a la unió encre un home 
i una dona, amb els fills que engendren. Nogensmenys, hi ha un nombre de 



parelles, entre un dot2e i un quinze per cent, que no poden cenir fills. Mol
tes recorren a l'adopci6. Continuen senr cel-lules de la humanicac. 

Els fills abans només deixaven la casa deis pares per casar-se i formar 

una nova cel-lula. La cel- lula es multiplicava, l'organisme creixia, encara que 

la cel-lula inicial es recluís. Aquesc procés s'ha trencat. Ara, molts fills i filles, 

si disposen deis mínims recursos economics necessaris, abandonen la casa 
paterna sense haver-se casat ni unir amb ningú i s'inscal-len pel scu compre. 

És una manera nova d'incegrar-se en la humanicat; individualmenc, com els 

que hem vise abans que es consagraven a treballar directament en benefici 

deis alrres, pero concribuinc-hi amb el seu ereball. Són només un embrió de 
cel-lula? Des del moment que s'han arriscar a submergir-se en el mar de la 

vida, que aporten la seva intel-ligencia i el seu creball a la humanicac, són 
igualment una cel-Jula completa d'humanieat. 

Alguns que se'n van de la casa paterna per unir-se amb una altra perso

na no sempre ho fan amb una dona, si és home, o amb un home, si és dona. 

La propo rció de persones que segueixen aquest camí és minoritaria pero 

imporcanc. 

Han estar enderrocacs moles tabús, s'han assolir nous alliberamencs i 1es 

parelles poden formar-se entre dos homes o entre dues dones. Aquestes pa

relles, que sempre han existir pero d 'amagat , ara són teconegudes. Cal 

encendre amb aixo que elles cambé són pilars fonamentals de la humanitat, 
són cel-lules de la humanitat. Han trencat l'a'illamenc i s'han lliurat a tma 

altra persona, que estimen i que voleo fer feli9. És ciar que si l'amor que els 
ha dut a unir-se no és fals, no és un amor hipocrita o, més ben die, no és pur 

egoisme mancat d'amor. Exaccamenc com en les parelles hecerosexuals. 

Les parelles homosexuals, igual que les heterosexuals, des del moment 

que es consticueixen per amor, poden sentir la necessicac de projeccar-se en 

els fills. 

Els fills neixen de !'amor i no de la simple practica sexual. És vericac que 

en la immensa majoria deis casos arriben al m6n sense que els seus pares 
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hagin pensat, en el momenc que s'acoblaven, frisosos de desig, que d'aquell 
acce en sorgiria un fill, pero la realicat última del seu naixement rau en l'amor 
deis pares. En canvi, les parelles hecerosexuals que adopten fills ho fan real
mene per un acte deliberac d'amor. En ells la sexualicac, per mole que la 
visquin incensamenc, no és la causa que tinguin fills. El maceix s'esdevé amb 
les parelles homosexuals. Si decideixen de cenir fills, la seva opció és cotal
menc pensada, meditada, i sabent que, en aquests moments i en la majoria 
d'escacs, toparan amb la negativa deis governs a reconeixer-los el drer de fer 
fruicar el seu amor projeccanc-se en unes vides que han estar abandonades 
pels seus generadors. I cambé s'hauran d'enfroncar amb la incomprensió de 
molca genr. 

No es poc al-legar que els infants necessicen per a la seva educació 
correcta la concurrencia d'un pare i una mare. Que han fec les dones i els 
homes que han quedar vidus i no s'han cornac a casar? Jo vaig quedar sense 
pare als cinc anys, el 30 d'abril de 1939, roe just acabada la Guerra Civil 
espanyola. La meva germana en tenia dorze, i el meu germa, secze. Per 
l'amor criscianíssim deis vencedors, fins i coc els pocs diners que hi havia a 
casa van quedar sense cap valor. Vam ser, dones, condemnacs a la miseria i 
a la fam. El meu germa va morir quacre anys més card, de tuberculosi. Si 
algú té rnotius i tema per escriure un llibre honranc les mares vídues i 
pobres sóc jo. 

I que dir de les mares solceres? El seu sacrifici no mereix la bufecada que 
signific;l aquella afirmació. Dues d'elles, i a més a més prostiruces, van mo
tivar un dels judicis més famosos de la historia, el de Salomó. 

Pero és que encara hi ha més raons a favor que les parelles homosexuals 
puguin accedir a l'adopció, i a favor deis nens. Al Brasil en macen moles pels 
carrers; a l'fndia, moltes nenes o són marces cambé o, si salven la vida, és per 
abandonar-les o prostituir-les més endavanr. Que és millar: que aquesta ca
nalla sigui adoptada per una parella homosexual o que la matin, que la 
proscicueixin, que passi la seva primera infantesa en un orfenac? I són aquests 
centres llocs exempcs de temptacions? A la manca d'amor de pares aucencics 
s'hi afegeix els actes d'abús sexual que massa sovinc s'hi practica i que a 
volees apareixen a la premsa. 
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Molces famflies hecerosexuals adopten nens en la situació descrira. pero 
en queda una multitud rocaJment orfe. Una sola criatura que se salvés graci
cs a una parella homosexual que l'acollís seria una vida salvada! Els governs 
que no valen donar-los-hi són uns hipocrites. 

Estem a favor de la vida sense condicions, o només d'una interpreta
ció de la vida que s'adapti als nostres prejudicis, a les idees que hem acceprac 
acríticamenc? Les lleis, canc les humanes com les divines, són per als ho
mes, o els homes són pera les lleis? En l'oposició a permetre que aquestes 
parelles eixamplin la projecció de la seva escimació, hi ha la idea, no con
fessada per uns i oberrament declarada per uns alrres, que els homosexuals 
iníluiran perniciosament sobre els nens que convisquin amb ells o elles, 
que els indinaran cap a conductes que potser no escan programades en els 
seus gens. Aquestes persones ignoren que cada vegada hi ha menys biolegs 
i psicolegs que creguin en la teoría de la taula rasa, tan ben documentada i 
desacreditada per Sceven Pinker en la seva obra The Blank Slate. És a dir, 
que la noscra mene no és una taula de cera en blanc, sobre la qua! l'educa
ció podria escriure el que volgués, essent aquesta !'única iníluencia que 
faria que el nen fos d'una manera o d'una altra. Esca demoscrac que si una 
educació infantil esborra aparentment cerrs crees d'un caracrer, aquests 
apareixen a l'edat adulta. S'és heterosexual o homosexual per raons biolo
giques i no per formació. Els qui sospiten deis homosexuals creuen més en 
la capacicat de maldat deis pares que en la seva capacic-ar d'amor, de ltiura
ment, d'abnegació. 

Hi ha pares degenerats, sens dubce; pares que abusen sexualment de les 
seves filies i mares que les prosritueixen. Pero són pares heterosexuals! Com 
podern dir que els pares i les mares homosexuals són picjors? Condcmncm 
sense judici. 

Osear Wilde i André Gide es van casar cadascú amb una dona, van tenir 
fills pero van rrencar amb les mullers respeccives i fins i cor aJ primer Ji van 
arrabassar els fiJls, els van canviar el cognom i a ell li van creure la patria. 
potestat, pero ningú no els acusa d 'intencar influir en els fills. Julien Green, 
homosexual com ells, cambé es va casar, visqué sempre amb la seva dona i 
tampoc no va fer res per capgirar la inclinació sexual deis seus fills. 
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Novel-listes com Maxence van der Meersch i Jaume Cabré, entre d'al
tres, ens han narrar vides d'homes amb aquesta inclinació i mai no ens els 
han descríes com a degenerats. La novel-la sempre exposa vides curmenrades, 
amb els seus aspecees fos<:os i brillanes, amb els seus desigs i amors i els seus 
fracassos i desamors, pero a cap deJs dos autors no se li ha acudir de conver
tir els seus procagonisces en pederasres. 

Segles de persecuci6 contra els homosexuals, menyspreacs, insuleats, 
calumniats, mores fins i tot a la foguera, han configurar un pensament col-lec
eiu advers a ells. Els nous estudis demostren que la inclinació sexual els ve de 
la natura, probablement de gens i círcuits neuronals cerebrals i hormonals 
disposacs de manera diferenc a !'habitual. Pero aixo no altera la pare del 
cervell que els dóna la facultar d'escimar i fins i toe de posar-se al servei deis 
altres. Com si les persones que només fan servir la ma esquerra en lloc de la 
dreta no fossin normals! El cervell, deis uns i deis alcres, que pot ser 
inrel-ligendssim i abnegadíssim, presenta alguna disposici6 diferenc de la 
majoricaria, pero ai.,co no els fa ni degenerats ni malalcs. 

Esrem encadenats al nostre passar biologic més primitiu, que remunca 
a dos-cenes mil anys enrere. Vam comen~ar a sortir-ne tot just fa uns deu 
mil anys, i fa no-res que ens hem crobat en sicuacions que mai no sc'ns 
havien presentac, pero canc la nostra ment com el sencic moral que hem 
desenvolupat durant aquest remps nornés esran equipats per enfrontar-se 
amb els problemes que s'han anat repecint toe al llarg d'aquests mil-lennis. 
I ver aquí que, qui diu, en cinquanca anys, hem fet un sale en coneixe
ments i en consecucions que superen el que s'havia aconsegui t en tot 
l'immens període inicial. Com diuen tancs cienríftcs, pero cambé filosofs i 
moles moralisces, hem de trencar la nostra inercia i adaptar els criteris morals 
als fets nous. 

I..:homosexualitat no és una realitat d'aparició recent pero sí que ho és el 
conei.,cemenr de la seva naturalesa purament biologica innata. Aquesr desco
briment ens imposa un canvi radical en la noscra actitud envers ells. No 
solamenr de respecte com a persones, sinó de reconeixemenc de cors els an
hels que sencen i de toes els drets que els corresponen com a eaJs. 



He esmentat les mares solceres o v(dues, dones que van parir. Entre les 
vídues cambé n'hi ha que van adoptar. Es pot negar radopció a dones o homes 
homosexuals sois, sense parella? Se'ls poc refusar que esdevinguin família? 

L'amor és el lligam que forma la humanitat. Sense !'amor la vida és 
violencia, gúerra í extermini, no-vida, amivida. En canvi, qualsevol forma 
d 'amor no egoisra és fermem de pau, és llavor de vida, d'humanitat¡ és cel•lu
la d'humanirat. 

La paternitat i la maternitat humanes no consisteixen primordialmem 
en la generació de fills, o en la seva adopció, consisceixen a bolear amor en 
els altres, a sadollar-los d ' amor, a amarar-los d'estimació. 

I.:amor desinceressat és procreador en el semic més noble i profund de la 
paraula, és generador d 'humanitac. La persona que estima pot dir de debo 
que és pare o mare de toes els homes i dones del món, perque els dóna el 
millor d ' el! o d ' ella, el seu amor incondicional, scnsc reserves. 

MATRIMONI 

La Gran Enciclopedia Catalana comen~a la seva explicació sobre el ma
trimo ni amb les abreviatures SOCIOL/DR/RELIG, és a dir, que és un 
concepte relacionar simultaniament amb la sociologia, el dret i la religió. 
Seguidamenc ve la definició: «unió d'un home i una dona, legitimada per la 
sociecat, per cal de formar un nucli social». Més endavanc ens assabenta que 
((des de la fi de l'lmperi roma, l'Església ana assuminc 1a funció juridicosocial 
del macrimoni, el qual es convertí en una funció únicamem canonica i reli
giosa. Aixo no obstant, estats com els Paisos Baixos i l'Anglaterra van tornar 
a donar-Ji el caracter d 'institució civil». 

És pales que el macrimoni va néixer com a institució civil, i el Dicciona
ri etimologic i complementari de la llengua catalana ho corrobora en 
informar-nos que el mot matrimoni <(és pres del IJatí matrimonium, propia
mene 'acre jurídic per consagrar la procreació materna\>. 
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Tornanc a )'enciclopedia citada, i cercant el mot consagrar, trobarem 
que un deis seus significacs vol dir 'dedicar exclusivamenc (quelcom) al ser
veí d'una persona o d'una cosa'. 

D'una banda, aquesta definició no ens diu a qui es consagra la procre
ació materna. De l'altra, el Dictionari etimologic no ens parla del pare. Hi és 

absent. Pocser hem d'entendre que amb aquel! acre la socierat romana reco
neixia i accepcava la dedicació de la mare al fi l) que havia infantat. 

S'oficialirzava públicamenc que la societac donava a aquel la dona roe el seu 
suporc jurídic perque el fill que havia parir no havia nascut a resultes del 

simple arzar sinó perque la mare el desicjava i es volia consagrar de ple a la 
seva cura, alhora que oferia el fill a la Roma que l'acollia. 

Anocem, dones, la faJca de condició religiosa del matrimoni fins mole 
més card, .i.ixi com la recuperació posterior i gradual del seu caraccer d 'insci

tució civil en la majoria dels pa"isos occidencals. AJlo que es va perdre en un 
moment d'ensulsiada de l'adminiscració pública era logic que es cornés a 
recuperar quan aquesta va funcionar novament. La seva funció comisceix a 
regular la vida deis ciucadans de conformicac amb l'evolució de la societat, 
tant si aquesta se separa mole de les formes de vida anteriors com si hi retorna, 

encara que sigui en un sol aspecce ben concrec. 

Si desicgem enllac¡:ar amb el sentir originari del mor matrimoni, d 'acord 
amb la mencalicac del nosrre cemps i amb les possibilicacs més amplies en cors 
els aspecres que possei'm, el que cal fer és reconeixer i accepcar la consagració 
als fills, i d'aquesrs a la comunicac, de cotes aquelles persones que ho desicgin. 

Ha existir una varietat de formes de macrimoni. Un home amb una 
dona, un home amb diverses dones -forma subsistent en forc¡:a societats
i una dona amb diversos homes, entre d'aJcres d'imaginables. El marrimoni 
ha seguir, dones, l'evolució de cada societat. Per aixo no ens ha d'esrranyar 

que, en !'era de la conquesra de la igualtat per pare deis seccors discriminats 
de les nosrres sociecars, hom hagi proposat, i obtingut en alguns llocs, que el 
macrimoni coma institució s'eixampli a la parella formada per dues dones o 

dos homes. 



Com a acte juridicosocial que és, el legislador té el dret de fer-ho, i fins 

i rot l'obligació, quan hi ha seccors amplis que ho reclamen. No existeix cap 

argument tecn icoeconomic, juridicopolític, moral ni eric que ho impedeixi. 

Aquests últims aspectes podrien ser els més discutits, pero si la moral reílec

teix el consens general sobre el co mportament i l'ecica deriva de !'amor, el 

consens actual més general itzat relatiu a l'homosexualicac és ben difercnc del 
de fa uns anys, i encara s'esca accentuanc, i contempla aquest fenomen com 

el que és en realitar, un fer natural, q ue seria antinatural condemnar. 

Sensibles a la nova mencalitac, en els diccionaris anglesos crobem, encre 
aJcres definicions per a la paraula ma"íage, 'm acrimoni', més concordes amb 

les nadicionals, la de «a cÚJse or intimare union, relationship, etc.». I para la 

paraula marry, 'casar-se', {{t(J imite e/ose/y or intimateiy>. Aquí ja no es fa refe

rencia a uni6 entre home i dona, sinó a uni6 íntima; per tant, entre qui sigui. 

Si posem l'amor per d am unr de cor, és il-legítim anceposar els noms a 
les persones. Pretendre que el substanciu matrimoni només escau a la unió 

entre un home i una dona és pitjor que allo que va condemnar Jesús, posar 

el d issabce, la tradició, el cemple, la llei, abans que l'home. Aquí no es tracta 
de cap cosa material ni de cap llei sinó d 'un simple mor! Preferim que cls fills 

de les parelles homosexuals, perque en tenen i en cindran d 'una manera o 

aJcra, com en cenen i n'han ringue sempre moles capellans, com en cenen i 
n'han ringue fora del seu matrimoni molts casacs i casades, m oles d ' ells ofici

al mene fo rc;:a missaires, siguin reconegu cs coma fills de gent no casada. Volem 

que siguin extra matrimonials, que quedin marcats. 

Quan l'homosexualitat és acceptada com un fer natural, volem que els 

homosexuaJs, o bé que no tinguin fills, per m ole que siguin capac;:os d'esti
mar-los igual que les parelles hecerosexuals, o que si en cenen aquests hagin 

d'accepcar que la societat els consideri uns fills de segona o tercera cacegoria. 

O picjor, uns fills que no havien d 'haver nascut o d'haver escat adopracs pels 

seus pares o mares. 

Allo q ue hem d e reclamar és que les pare lles, del cipus que siguin, que 

voleo aixoplugar el seu amor sota la insticució matrimo nial, civil o religiosa, 
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es consagrin !'un a l'altre amb un proposit ferm de conrinu·irat i fidelirac, 
d 'esforsar-se perla felicitar mútua, i al poble al qual pertanyen i que acull 
seva consagració. 

Referint-nos a l'aspecte cric, qui en nom de l'amor por condemnar 
!'amor? Qui pot afirmar que hi ha amors valids i amors que no ho són? Tan 
sois es por parlar d 'amor i odi, o d'amor i desamor. Amb el resultar que el 
qui no estima por esdevenir perillós, i el que estima és sempre benefic ambla 
persona i les persones que estima. 

la vida plena és amor sense límits ni condicions. Llull resumia la reali
tat profunda de la vida humana en una de les que ell anomenava <◄ metafores 
morals», que fa: «Digues, fo//, sí.t desama.va ton amat, que faries?-Respos, 
dix que amaria, per fº que no morís, com sía cosa que desamor sía mort, e amor 
sia vida». 

I..:amor és la resposra a cada una de les preguntes que he fer abans sobre 
que és la vida, que ens ofereix, que en volem aconseguir i com. I..:amor com 
a vida de la persona, com a vida autentica deis humans, per aixo és la prime
ra cosa que hem d'aprendre. A falta d 'aquesr ensenyament s'ha de recórrer al 
de la bondac. Mai no sera tan solida i segura com quan procedeix de l'amor, 
pero si s'aconseguia establir-la en el cor de les persones es converciria en un 
camí cap a l'amor i aleshores aquest es refor~aria, perque un home o una 
dona vericablemem bons no poden deixar d 'estimar. 

SEXUALITAT 

Com a micja de reproducció de !'especie la compartim amb la majoria 
deis animals i deis vegecals. Hi ha qui diu que fins i cor abans de la vida 
cel-lular exiscia algun tipus de replicaci6 sexual entre molecules. La comple
xitat del procés fa plausible la hipotesi que ja abans de la vida exisrissin 
molecules que es repliquessin i que en sorgís aixo que denominem vida. 

La diferencia de sexes entre els humans és molt visible exrernamenc i no 
ho és tant, o gens, internament. En canvi, la segona és fonamental. De les 
diferencies cromosoma.tiques en depenen rotes les alrres. Des del cervell, de 



volum diferenc entre home i dona, i que qualsevol accidenc ha permes cons• 
tatar des de segles enrere, fins a les innombrables diferencies cerebrals interiors 
que els biolegs van descobrinr quasi a cada moment i que enriqueixen d'una 
manera extraord inaria el coneixement que es té d'aquest organ tan complex 

del comportament huma, hi ha toca una riquíssima gamma de diferencia
ció sexuaJ que supera de llarg !'exclusiva finalitat reproductora. 

La complementarietat home-dona no es limita a la copula i a les funci
ons d'allerament i recerca d'aJiments. Per a aixo n'hi ha prou amb menys 
complexirat. Aquesta afirmació no vol pas dir que els animals no siguin ex
t raordinariamen t complexos. Només cal llegir el llibre de Murray Gell-Mann 
The Quark and the Jaguar per adonar-se' n. Pero si a la complexitat fisiologi
ca hi afegim la psicologica, la diferencia entre humans i animals es fa enorme. 

Hi ha l'educació deis fills fins que poden comenc;ar la seva vida inde
pendent, pero la unió entre la parella no s'acaba amb l'emancipació de la 
fillada. Els dos es continuen necessitant, i és en aquesta mútua necessi rar, 
que no es limita a la maduresa i la vellesa, sinó que abasta rora la vida, des de 
la jovenesa, que les diferencies apumades tenen una explicació rotal. 

Els estudis científics semblen demostrar que a més a més de les particu
laritats biologiques que diferencien les persones hererosexuals de les 
homosexuals, aquestes presenten entre elles unes diferencies psicologiques 
que fan que puguin cambé esdevenir mútuament complemenraries. No és 
tan sois una qüesció d 'acracció física. La nacura ens pot fer diferems pero a 
tots ens dóna la necessitat de companyia i la possibilitat d 'heure-la. Que la 
puguem tenir no significa per forc;a que siguem capa1yos d'aconseguir-la i, 
molt menys encara, de conservar-la. 

La sexuaJicac, en el seu aspecte més imperatiu, primari i no conscient, el 
reproducriu, fa que persones vinculades amb una aJtra com a parella bus
quin cambé aJcres contactes. Pero molces relacions sexuals exuamauimoniah 
o fora de la parella establerta acaben amb la destrucció de la unió entre les 
dues persones que fins aquel! moment s'havien sencic molt identificades i 

enamorades. 
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En la nosrra naturalesa hi ha una pulsió tremenda vers el desfogament 
de la sexualicar en el seu aspecre carnal. No és estrany que les obres inicials 
de la liceratura es refereixin d 'alguna manera a la sexualitar. La Biblia, rela

tanc l'ordre que Déu dóna de multiplicar-nos i omplir la Terra, i la menció 
de la nuesa d'Adam i Eva, que no els avergonyia i que el llibre comenta amb 

sorpresa, senyal que l' escripcor ja escava ll igat per tabús. La lílnda parlanc
nos de la desavinen<;a entre Agamemnon i Aquil ,les per una noia, que toes 
dos volien posseir. Com si el comenc;amenc de la historia deis humans o deis 
primitius hel-lens hagués d'anar !ligar per forc;a amb el comenc;ament de la 
vida i allo que la fa possible, i arnb el que la destrueix, la guerra; tot queda 
reduú a guerra i sexe, o sexe i guerra; reproducció i man. 

*** 

Pera mi, el sexe és l'expressió de la volumac de tocalicat de l'amor, que 
afecta cos i esperit. Bernanos veia la sexualitat com una ferida al flanc de la 
persona, quan és el seu impuls decisiu, viu en el centre del scu ésser. Els 
cavallers de I' edat mirjana necessiraven manifestar el scu amor per una dama 
escollida, abans de bornar. El Quixot, abans de comenc;ar les seves aventu
res, va triar una senyora per qui lluitar. El seu admirar T iran e lo Blanc escava 
perdudament enamorar de Carmesina, la presencia de la qual escava inscrita 

en el seu cor i no l'abandonava en cap de les batalles que emprenia. 

No ens ha d'escandaliczar que en despertar-se la sexualicar en els adoles
cents tots ells, nois i noies, sencin la pru'ija d 'esbravar-la. Abans es mascurbaven 
i quan podien els xicots se n'anaven als prostíbuls. Aia, amb l'alliberarnent 
de la dona, canc per l'existencia deis anticoncepcius com per la seva equipa
ració amb els homes, que sempre havien gaudit de més permissivicat, les 
noies practiquen el coic sense inhibicions. Pero és que no endebades la legis
lació regula )' edac en que es pot efectuar el macrimoni entre home i dona, 
que és a !'adolescencia. Per aixo no renen cap sentit les queixes hipocrices 
sobre les noieces embarassades o el seu capcenimem . Des del momem que els 
polícics legislen a quina edac la gent es por casar és que estan admetenc que és 
cambé una bona edat per copular i procrear. 

*** 
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Els homes i les dones convercim les coses macerials en insttuments de 
cultura, de progrés incel -leccual, moral i etic. Hi ha coca una filosofo del men
jar, necessicat primera de la persona. Perque hem convertit la necessirac, quan 
la podem satisfer, en un motiu de relació humana i de celebració d'esdeveni
ments fins profunda.menr espiricua1s. La sexualicac no n'és una excepció. Cinstint 
fonamental d'acoblar-se un mascle i una femella, o, en el seu cas, d'apariar-se 
dues femeHes o dos mascles, s'ha crasmudat en una comunicació pregona, per 
als qui volen arribar fins a !'anima de l'altre, entre dues persones que s'escimen 
i que desitgen fer-se múcuament felíces, basant la felicicac propia en la con
templació de la felicitar de l'altre. L'inscint que ens empeny des del fons de la 
noscra fisiología és cambé l' impuls vital qp a !'amor més generós. 

PLAER 

«Plazens pfasers, tant vos am e. us dezir, / que res no. m pot plazer ses vos, 
ni.m p!atz.» Com toca la poesia crobadoresca, aquests versos de Ramon Vida! 
de Besalú, i els que els segueixen en el poema sencer, van adre~acs a una 
dama. I al fons, més o menys dissimulat sota el nom d 'amor corees, hi ha una 
carrega de forra sensualitat1 més visible en poemes com el de Girauc de Bomelh 
que acaba amb els versos <iBel dous companh, tan sui en ric sojorn, / qu'eu no 
volgra mais fas alba ni jom, I car la gensor que anc nasques de maire / une et 
abras, per qu'eu non prezi gaire / lo fo/ gilos ni L'alba». 

I com que el plaer no és només cosa d'homes, l'anomenada comtessa de 
Dia exclama obertament, cambé en !'estrofa fina l d'una poesia seva: «Beis 
ami es, avinens e bos, / cora. us tenrai e mon poder?/ e que }agues ab vos un ser I 
e qe. us des un bais amoros! / Sapchats, gran talan n'auria I qe. us tengues en Luoc 
del marit, / ab so que m'aguessets plevit / de far tot so qu'eu volria>>. La dona 
desitja tenir l'amant en lloc del marit, al seu jas;; quin bell depon seria! Si ho 
aconseguia el seu goig seria gran si l'amanr li jurava que faria cor el que ella 

volgués. 

Giraut de Bornelh ésa la cambra d'una dona i l'alba ésa punt d'arribar. 
L'amic que vigila fora l'avisa de la imminencia de la claror i el!, excasiac, 
contesta que no voldria que mai fos alba ni día, perque té i abras;a la dona 
més bella que mai hagi nascuc de mare. 
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sí que dura mole. Aquestes escenes ens fan recordar la dita repetida cantes 
vegades de la unió d'Eros i Thanatos, de l'amor i la more. 

No podem oblidar que hi ha gens que s'activen tant pera la formació de 
cel,lules com per a la seva more. Tanmateix, aixo és pura natura, no huma
niczació. Que Eros i Thanacos estiguin estretamentvinculacs, fins en la realitat 
fisiologica, no significa que en els anima1s pensants no pugui ser d'una alcra 
manera. La sexualitat és jmpuls de vida plena, física i mental, i rambé moral 
i etica, i la seva expressió sobirana, que és el coit, no pot sinó significar aixo 
mace1x. 

Per mole que uns maceixos gens ens programin per a la vida i per a la 
more, la lliberrat, aquest misteri, possibil ica que puguem enfrontar-nos als 
noscres gens i separar vida i more, menrre vivim. L'exit no és segur, pero 
l'aventura d'aconseguir-ho només la podem frustrar nosalcres mateixos. La 
more no l'eviearem, pero podem fer que el plaer sigui senyal i penyora de 
vida: i fonr de vida. 

Els humans potser cambé copulavem amb rapidesa, sense entretenir
nos gens, no fos cas que un alcre animal, de la maceixa especie o d'una altra, 
s'aprofités de la nostra posici6 per escometre'ns i matar-nos. Amb la 
sedentarinació la vida esdevingué més cranquil,la. L'art i la tecnica progres
saren i de nits les cases oferien una millor protecció que les balmes. Va ser 
aleshores que els humans van comeneyar a acoblar-se cara a cara? Entre mol
tes alcres coses, els homes i les dones descobririen les delícies de !'amor. 
Aquell acte fuga~. purament reproducciu, nascut d 'un impuls que no tenia 
res a veure amb el desig d'un plaer prolongar sinó només amb la fúria d'un 
instint irreprimible, es transformaría en poesía. De donar vida física passava 
a donar cambé vida psíquica, més plena com més hem evolucionat. 

Eros impulsa els humans a la vida. El coit impulsa a la vida, no tan sois 
perque possibilica el naixemenc d'alcres persones sinó sobretor perque el pla
er no invita a la mort sinó a més vida. No a la repetició monotona sinó a 
l'experimencació d'altres plaers, de més vida. La llangor del descans després 
de l'acoblament que canea Ovidi no és preparació de more sinó frukió silen-
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ciosa i compartida de més vida, d'altres aspectes plaents de la vida. Com, 
sinó, hauria pogut escriure uns versos semblancs? Després del coic, la poesía. 
En toes dos acres, la sublimicac. 

El plaer és vida. La vida sempre hauria de ser plaer, plaenc, per a cots. 
pero massa gent i massa vegades els defensors, i no diguem els exaltadors, del 
plaer, han escac acusats d'hedonisces, aixo és, de ser persones que consideren 
que el 11plaer és l'únic o el principal bé de la vida», diccionari dixit. Perb, és 
que la fel icitar no és plaer? ts possible concebre una felicitar dolorosa? Patir 
conservan e la pau interior sí que és imaginable, pero anomenar felicicac aquest 
sofriment i aquesta pau és un sarcasme. 

11Plaent plaer», canrava el crobador. 1 ho feia en un petic poema, qualifi
car d'«obra mescra graciosa» per l'esrudiós Hugh Field. La vida plaenc és la 
que hem de desitjar roes, per a cots. 

AMISTAT 

L'amistat és font de suposát plaer maxim. El plaer que proporciona, 
pero, no arriba a la qualicat del que neix de la unió de la parella, que és total, 
car aquesr arrenca de la sexualitat, és a dü, del més profund del nostre ésser, 
del noscre cervell, cosa que manca en l'amiscat. Aquesta, ranmatcix, podría 
derivar teoricament en amor de parella, com hem vise en tractar de les diverses 
formes de l'amor. Dos amics que s'enamoren, quina compenecració més gran! 
No obsranc aneo, per "3 alguns el nivell de l'amor d'amiscar és superior al de 
parella. Afirmen que és menys egoisca, la fusió que cerca és menys sensual, 
menys corporal, més d'esperic a esperir. Per aixo, segons ells, una amiscac 
sincera suporta mole millor les cempestes de la vida que !'amor de parella. 

Contemplant la vida de canees parelles. fracassada i crencada, hom po
dría afirmar que cenen raó. I llegint Ciceró i els qui han exal~at l'amistat, 
podríem confirmar aquella asseveració. L'amista( no presenta res d'impur, 
continuen dient, si considerem que les relacions sexuals són denigratories o, 
com a mínim, enterbolidores deis semiments més nobles. 



Recordo aquell capella d'un poblet de muntanya que, en el rranscurs 
d'una excursió amb la meva dona, ens parlava de la tremenda soledat que 
experimenraven els capellans que es crobaven en la seva mareixa sicuaci6. 
Cap possibilitat de comunicació profunda, tant en el sentic espiricual com 
en l'intel-lectual. Els problemes de la gent que l'envoltaven eren la salut 
propia i deis familiars, o de les vaques, o els capricis de la meceorologia, el 
comporcament deis fills i les rivalitats entre famílies, o dins d'elles. Sort, 
explicava, que ten ia algun amic. Fora d'allí, pero que el visitava alguna 
vegada l'any. O a l'i nrevés, si podía. G ran fes ta!, aquel! dia. Si la trabada 
s'allargava dos o eres dies, mole millo r. Res, assegurava, no es podia comparar 
amb la delicia de l'amistac aucenrica, i de cap manera el matrimoni. Pero 
l'amic se n' anava i el consol rebuc s'esva:ia, amb més o amb menys lencicud. 
La solirud tornava, potser encara més abassegadora que abaos. Haver viscut 
una experiencia agradable pot fer més intensa l'enyoranc;a. I aquí apareixia 
la cara amable de la parella. Els dos concinuaven junts i, si s' encenien, 
compartien junts les alegries i es con.solaven mútuamenc quan la desgracia 
els colpia. 

Alfo que no sabem, i el capella rampoc, en corcas en el momenr que ens 
parlava, era si l'amic ho era de debo. Fer una excursió a la muntanya, enra
onar de coses inceressants, escoltar l'alcre, que obre el seu cor ple de confian~a, 
no és gens difícil, no demana gaire fidelicac. Aquesta es demostra quan la 
vida esdevé un marciri continuac. Quan la malaltia aclapara, quan els diners 
falten, quan el prestigi s' ensorra. És Uavors quan l'amic demostra si val, no 
un dia sinó sempre. 

De l'amistat en neixen la comprensi6 i la fidelicar? En naixeríen si l'amis
tac existís de debo, pero en general no existeix. Si un deis suposars amics té 
un momenc de debilicac i defalleix un inscanc en l'amisrat, és difícil que trobi 
el perdó deis alcres. Allo que rnchom pensava que era una roca solidíssima es 
moscra un castel! de sorra que la primera onada· s'empona. Gauguín no va 
romandre al coscar del malalt van Gogh. Va fugir rabenc. No valía baralles, 
maldecaps ni complicacions. I s6n els boigs els qui més freturen de la noscra 

ajuda, de la noscra comprensi6. 
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Que molts hagin parlar de l'amiscat i l'hagin exalc;ada no vol dir que 
sigui una reaJitat. Pot ser un desig, una il-lusió . un somni, una conscrucció 
mental bellíssima, que voldríem que s'acomplís pero que l'única realirac que 
prcn és la deis llibres que la descriuen. Com els quadres que ens comuni
quen la subjectivitat de !'artista pero que no cenen correspondencia exacta 
amb el món flsic. 

La literamra ens ha narrar sovint la vida i la more de persones que van 
consagrar la seva existencia a1 bé deis altees, i la ficció ha trobac el seu equi
valenc en la historia de personacges reals. l el mateix ha passar amb parelles 
unides per vindes reconeguts o no. Quants relars hem llegit sobre amics? La 
llíada canea !'amistar entre Aquil-les i Patrocle, figures mítiques, emanaci6 
de l'anhel col-lectiu que l'amiscac no es quedi en simple somni sinó que 
s'encami de debo encre els humans; precedencs llegendaris, potser, deis es
crics deis cractadistes que han reflexionar sobre l'amisrac. Tanmareix, cal 
recordar que en la parella Aquil-les i Patrocle hi ha un element que altera el 
concepre escricre d 'amistat: eren amanes. No en el sencit d 'homosexualirac 
plena, almenys en el cas d'Aquil-les, pero sí en el de bisexualitar. Les elirs 
hel-lenes eren bisexuals. Dos amics podien reblar la seva amistar ambla unió 
física, pero aquí ja no hi crobem la mítica unió exclusivamem espirirual. 

David i]onatan, fill de Saül, eren mole amics. Pare i fill van morir junrs 
en combar contra l' exercit de David pero aquest va compondre un plan y per 
la seva desaparici6. Entre altres lamenrs adm;ats a cors dos, diu: «Jonacan jeu 
mort a les altures! / Quin dolor sento per m, / Germa meu, Jonatan, / Tant 
com m'encisaves! / El teu amor m'era més meravellós / Que l'amor de les 
donesn. 

Hom pot objeccar que !'amor de les dones en David no podia ser gaire 
profund, car tenia un harem nombrosíssim. D 'alcra banda, Becsabé, la dona 
per qui David va arribar a l'assassinat, l'havia engrescac quan «cor passejanc 
pel cerrar del palau, veié de dale escanc una dona que es banyava. Era mole 
bonica)>. Va cobejar el seu cos i el va obtenir. En les dones no cercava unió 
sinó satisfacció. És logic, dones, que en un amic crobés roca la compenecra
ci6 espiritual que no buscava en les dones. Pero hi crobava cambé un amor 
més meravellós que el que li proporcionaven les dones. I quin amor era? EJ 
físic. 



Qui sap si aquestes parelles el que ens esran indicanc és que la compren
sió, la compenerrnció, la dedicaci6, la fidelicac i l'abnegació que imaginem 
en l'amístat es traben de fet í molt més en algunes parelles unides per Eros, 
malgrac el que diguin els cancors de l'amistat pura. Perque Eros por dur als 
sencimencs més enlaírats. També poc ser que ens diguin que si en els graos 
relacs no hi trobem figures d'amics en el sentir ideal, ésa dir, desinreressac, és 
perque entre els poderosos, els ríes i els famosos, que són els que apareixen 
en les epopeies i en la lírica, és impossíble que l'amiscac a canvi només d'amis
rar prosperi en ells. No estan disposats a pagar el preu que exígeix, toe i que 
anhdin tenir amics, encara que sigui un sol amic. 

*** 

Que l'amíscac aparegui com un desig de moles pero que la historia, o la 
llegenda, no en registri gaires exemples és un senyal ciar que aquesta faculrac 
és propia només deis humils, del poble senzill, la vida del qual és ignorada 
pels qui es consideren notables. Així l'amistac existida, pero amagada, lluny 
dels palaus i de l' estridencia, dins el cor deis qui no ambicionen posar-se 
davant deis alrres i manar-los, dominar-los, enlluernar-los, sinó sei: uns més 
entre la multitud anonima pero benautada perque és capac; de rasrar la delí
cies que els són negades als qui es complauen a figurar en els primers llocs 
deis diaris, de les radios i de les televisíons; el gaudi que experimenrava, ni 
que fos de manera fugar;, el capella del poble remot de muntanya. 

TENDRESA 

Tots ens hem omplert de tendresa amb el fill acabat de néixer reposanc 
en els nostres brac;os; o sentint els seus primees balbuceigs; o veienc-lo centi
nejar cap a nosaltres, per fer-nos partícips, amb els seus gestos i el seu enraonar 
impossible, d'un descobrimenr meravellós que acaba de fer. Tot és nou per a 
ell, el món és ple de coses extraordinaries i sent una necessicac imperiosa de 
dir-ho als altres, que l'esguardem bocabadacs. 

La tendresa esta qualificada com 'la condició de qui cedeix fkilment a 
les impressions; afecció plena de dolcesa que hom sent envers algú'. És una 
definició contradictoria. La segona pare correspon plenament a la sicuació 
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que he descrit, del pare davanc el fillec. La primera no s'hi adiu gens, car 
enrendrir-se concemplanr un infant no significa que aquella persona que 
experimenta aquesc sencimenc hagi de cedir faciJmenc a les impressions. No 
obstan e aixo, i insiscinc en la primera pare de la definició, peral mot tendre el 
diccionari proposa la definició 'que cedeix facilment a les impressions; 
especialment als sentimencs afectuosos, a l'amor'. 

Que és, dones, la cendresa? Una barreja de sentimenrs afecruosos envers 
els alcres i de debilitac davanc les impressions? Una persona cendra no pot 
tenir un caracter decidir, no influenciable per les impressions de fora? 

La persona que es deixa endur per la rendresa, segons aquesta definició, 
seria algú alcamenc vulnerable, perque quaJsevol factor extern, és a dir, qual
sevol causa exterior que aJcerés la seva sensibilitat el faria tronrollar, el faria 
emocionar, l'afeccaria en profunditat. H om diria que la persona que experi
menta sentiments de tendresa és un cirella . .És evidenr, segons aixo, que la 
rendresa no forma parr del codi genecic deis criomfadors. 

La sociecac no deu sentir cap simpatía envers la cendresa. La considera 
una cosa que brolla en segons qui, decerminat per una condició submisa, i no 
propasa generaJitzar-la. La tendresa, segons el criteri general, no és cap virtuc. 
l no la trabo descrita ni com a valor. És escrany, pero és així. Es prefereix la 
urbanitat, la hurnilitat, la tolerancia, a aquesta cosa rara que és la tendresa. I 
hauria de figurar en primer lloc de la moral, o almenys de l'erica! , de l'amor. 

I.:Agustf de Semir parlava sovinc de rendresa, i n'escava ple. I és sabuda 
la seva actitud davanr la injustícía: res de fluixedat. 

I.:egoisme és un defecce generalirzat entre els humans. Tanmaceix, les 
persones podem esforyar-nos per lluirar contra l'egoisme i esdevenir genero
ses, o acosrar-nos-hi. Així ho proclamen els cractadisces. Fins i toe afirmen 
que és un pas cap a !'amor ple, !'amor altruista. Sens dubte pensen que la 
generositat és propia d'esperics forts, que saben dominar l' instinc rapinyaire 
í esdevenir magnanims. 
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Igualmenc, la persona inclinada a deixar-se endur per les impressions 
exreriors pot enfortir el seu caraccer i, sense renunciar a emocionar-se da
vant una rosa, una posta de sol, un infanr, un roscre bell, esdevenir un ferm 
lluitador per a la consc rvació de la natura, la protecció deis nens, la no
discrimínacíó de les dones, l'imperi de la jusckia. 

Podem convertir !'anima resseca i erma en un verger rialler. S'ha com
provar ciencíficament que els actors que interpreten un personatge que 
experimenta emocions intenses, com alegria, dolor, colera, etc. , segreguen 
les mateixes hormones que Jes persones que viuen realmenr aquells escars 
anf mies. No exisceix un psiquisme separa e del cos, és el cos que reacciona 
davant els factors externs -una agressió- o incerns -un record- i els 
VIU. 

Aquel[ consell tan repetir i en aparen<ra ridícul de «somriu al matí, quan 
et llevis, davant el miraJI» té un fons de realitat impressionanc, que va foriya 
més enlla de l'anecdora. Ens esta dienc alguna cosa ben profunda sobre la 
constitució de la persona, sobre el seu ésser no dual. Allo que anomenem 
ment és el nostre cos, i el cos és allo que anomenem ment. Si el nosrre cervell 
decideix de viure l'alegria, la resta del sistema nerviós respon i ens fa viure 
!'alegria. I si és la cendresa allo que volem assolir, és la tendresa la que ens 
arriba. I si ho repetim a cada moment, com una llecania, la noscra eixucesa 
habitual esdevé rendresa. I de passada, la persona facilmenc influenciable 
por enfortir el seu caracter, sense que li calgui canear-se a les accions excernes 
beneficioses. Oeixar-se penetrar pel semimem de misericordia o compassió 
no és cap mal i no anul•la el nostre ésser. 

Ens cal converti r la tendresa en virrur, en una virtut basica. El món 
necessica homes i dones de caraccer ferm pero oberts a la tendresa; cendre
sa permanenc, no d ' un inscanc; cendresa amb toes, no amb uns pocs privi

legiats. 

La cendresa no exclou la fermesa. Perque cores dues puguin ser tingudes 
com a qualitats humanes cal que actu"in juntes. El jurge ha de sentir tendresa 
pel criminal que condemna a presó; el policía pel delinqüent que arresta. La 
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fcrmesa els fara actius en l'esfor~ contra els qui obren el maJ, i la tendresa els 
impulsara a rraccar-los com a éssers humans, equivocats, degradars, envilics, 
pero humans. Aquesta dignirac no l'han perduda, es conserva sempre, enca
ra que els seus gens els inclínin a la maldar. Precisamenc aquesta circumscancía 
ha de ser un mociu més per omplir-nos de tendresa envers ells. Quan la 
biologia maltracta algú, són la imel-ligencia i la sensibilicat noscra que ho 
han de compensar. 

Necessicem un món de fermesa i rendresa!, un món d'homes i dones, 
d'homes que han permes que el seu cor de pedra esdevingui de vericat un cor 
de caen, i de dones que no han abandonar la seva inclinació a la cendresa. 

Un exemple tret d'una comedia de l'amiguitar ens por servir per al nos
ne proposit. Un home vell, que ha jurac no tractar mai bé les dones, rep 
d'una d'eHes una prova de cendresa, i aquesta acció el fa reconciliar amb el 
sexe oposac. Mencre, altres dones han decidir d'acabar amb la guerra qu.e 
assola els seus pobles, i ho obtcnen, no amb les armes sinó amb el seu cos, 
privant els marirs del gaudí del cos de les seves mullers. No és que siguín 

frígides, al comrari, anhelen el coit que han decidir de no practicar fins que 
els homes deixin de lluitar els uns contra els alnes. Són ben sensuals, són 
dones que s'excasien comemplam la bellesa deis cossos femenins: pies, ma
lucs, natges, engonals provoquen en elles una admiració sincera. En aquest 
aspecce podríem dir que s'han masculiniczat, pero en el sentit millor. I en un 
altre, igualment essencial: es reconeixen lliures, no subjecces a llurs marits ni a 
ningú; Hiberrar sexu;u i, com una conseqüencia logica, natural, llibercat en tot, 
igualtat en roe. I quan aconsegueixen la pau, no aixequen banderes criomfals 
ni erigeixen ares que recordin els seus fets. Enmig de tots, homes i dones, una 
noia jove i bella, nua del coc, proclama la reconciliació deis contendems; la 
maxima debilirac commemoranc la fi de la violencia sense fre. És una imatge 
no pensada ni inru'ida per l'escripcor grec de la nuesa inicial de l'Eva bíblica a 
l'inscant de despenar-se al bell mig del Paradís, de la Terra sempre somiada. 

Es tracta d'una fantasía, ben cert, i no sabem quina era la intenció 
d'Ariscofanes quan escrivia la comedia Lislstrata. Ancidemocraca i misogin, 
les seves obres reacrals mai no havien exaltar els valors que apareixen aquí. fu 
igual, allo que importa és l'aucemic caraccer de profecia, volguda o no, que 
té aquesta comedia. 
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El dia que les dones governin, conscients de la seva plena !libertar, fer
mes pero plenes d'amor a rors, de rendresa, la hurnanitat por fer el comb pel 
qual maldem des del comen~amenc de la historia. 

COMPANYIA 

Companyia que ens alegra, ens ajuda o ens conhorta. No és l'amistat 
pero hi comparteix molts aspecces. Més ben die, l'amiscat for~a vegades es 
moscra a través de la companyia, que fem o que ens fan. Pcr aixo, en primer 
lloc, podem parlar de la companyia deis amics, la que anhelava el capella de 
la muntanya i que és seguramenc la primera cosa que desicgern d 'ells, la seva 
companyia quan la solitud se'ns fa insuporcable, quan el desrret ens abat, 
quan el dolor esdevé insofrible, quan la cempració de la mort ens va assal
cant. 

També ens poc alegrar o conhortar la companyia de persones que no 
són amics en el sencit ple de la paraula, amics o companys de feina, amics o 
companys d'accivicacs diverses. Tenim amb ells una relació que no arriba a 
l'amistat vericable, la cantada pels seus cnrusiasces, pero que omple la 
quocidianitat d'un escalf que si ens faltés conveniria la vida en un ermas. 

Companyia de companys improvisats. Pujant una muncanya, hem tro
bat algú que no ens avarn;:a, o que no es queda encere, que comen~a a fer 
ca.mí al costar noscre; o algú amb qui hern coincidic al refugi i toe enraonanc 
ens hem engrescar a anar juncs cap al cim. És un company que fa via amb 
nosaltres, que ens acompanya, o que acompanyem, tant hi fa, la companyia 
instal,la la igualcat. Som companys en l'esfor~, en l'admiració, en d fet de 
compartir paraules, sencimencs, i fins i toe un humil mos de pa. 

Companyia així mateix que neix de la desigualcar. Companyia de la 
monja que vedla el malale oblidac de toehom; o del voluntari que dedica 
hores del seu cemps a visitar vells solitaris reclosos a casa com en una cel-la 
de pres6; o en una residencia geriatrica, toe sovinc verirables presons c.ambé, 
on els vells que descorben els fills han estat tancars contra la seva voluncat; o 
a la persona, jove o vella, que s'esra en una clínica mental, absem del món o 
abassegada per temors inexiscents pero esgarrifosos. 
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Fer companyia, acompanyar. Són accions senzilles, a voltes de ben poca 
durada, pero que poden omplir d'alegria la persona més crisca, més desolada. 
Companyia que de vegades només necessica expressar-se a rravés d 'unes mi
rades, d'uns gestos; mirades i gestos plens de signiflcac, d'escimació. 

Fer companyia, acompanyar, són virtucs humils, que no figuren cam

poc enlloc. Qui les té presents quan enumera accions grandioses? Tanmateix, 
un relat, un, almenys, ens explica tota la meravella de la companyia. 

Dos homes feien cam! de retoro d'una ciurat on havien succen fers que 
els havien encriscics i aclaparats. De sobce algú se'ls va ajuntar, algú que els va 
parlar i que arriba a transformar llur desconhorc en alegria immensa. Graci
es al company improvisar, del cor deis caminanrs afligits en va sorgir una 
nova for~a i un impuls irreprimible que els va fer córrer cap a la ciutac, a 
compartir els seus senciments amb ds amics que hi havicn deixar. Lluc ens 
ho narra. 

Fer companyia. acompanyar, ser company, són paraules que ens emoci
onen més que un llarg discurs. La d ' idees que ens suggereixen! Més que 

idees, provoquen en nosalcres records i sencimems dol~os, agra'ics, farcics de 
rendresa. Un company va carregar-me a collibe baixanc del coll de Peguera, 
camí de Sane Maurici per la vall de Monesrero. Em vaig _torcer el curmell 
salcanr per la cartera. EII no cm va deixar i, més encara, va carregar amb mi. 
f.s un company que no he vise més i que no oblidaré mai. El seu record 
m'acompanyara sempre. També el poeta que vaig trobar fent via per la care
na deis pies de la Vaca; vam conversar una escona, curta pero incensa. Tampoc 
no l'he cornac a veure, ni el veuré; va morir fa anys. 

Companys i companyes de creball que van ser dererminants en la meva 
vida. Sense ells segur que hauria caminat per alcres senders. Companys i 
companyes trobats en canes llocs, que han anac marcant la meva vida. Com
panys que han recorregut amb mi trossos de vida, que si no els hagués 
conegur ni hagués fec via amb ells, hauria esrac mole diferent, més trisca, 

menys plena. 



Com es podría ser company de ningú sense sentir tendresa per el)? La 
companyia demana tendresa, són indissociables. I fermesa¡ la fermesa de la 
lleialtac. 

.... 
La llisca de petites accions que embelleixen la vida, que la fan agradable-, 

plaent, que la justifiquen, és Jlarguíssima. No aprofitar-les és caminar segur 
cap a la marrada. Un company improvisat, fins i toe en un seienc de eren, 
duranc només una escona, poc ser humanament més enriquidor que anys 
d 'esforr;os per adquirir fama, per esdevenir ríe, per fer-se poder6s. La com
panyia és riquesa no material, fins i toe intangible i ignorada deis altres, pero 
capa~ de proporcionar-nos la joia més profunda; riquesa incommensura
ble de la dona que des de fa canes anys m'acompanya, la meva companya. 
1:.s un do únic, mai prou apreciar: amiga, muJler, amane, companya. Que 
preva!? Adés toe alhora, adés separat, sempre segons la mancanr;a del seu 
company. 

Company, persona que fa via amb un alrre. En el seu origen té un signi
ficar més noble que els mocs marit i mu/fer. La gent podia esdevenir, i de fet 
n'esdevenia, maric i muller per mocivacions indignes. Per unir patrimonis! 
Per establir aliances! Ni amor ni llibertat. Ah!, hom assegurava que aquest 
aparellament forr;at resulcava més salid que el matrimoni romantic, el macci
moni per amor. 

El companyonacge no neix per unir patrimonis, per establir aliances. Si 
dues persones creen un negoci, no es converteixen en companys sinó en 
socis. Pot ser que fossin companys abans de comen~ar la col-laboració mer
cantil, pero aquesta no ha escac la causa que fossin companys . .És anterior. El 
seu lligam no havia ringue cap origen inreressat. I a volres arriba el cas que 
l'interes pels diners desfa la companyia i el companyonacge. 

Company, companya, !'home, la dona, que m'acompanya. No són ex
pressi6 de propiecar sinó de la voluncac d 'idencificació agra'ida amb ell o ella. 
Un home o una dona que ve amb mi lliuremem, perque vol, no pas perque en 



tingui obligació, perque la llei o les convencions socials li arrabassin la lliber
tat. Un home, una dona, company o companya, sense cap altre tícol, sense cap 
riquesa, nus, completamenc l'un per a l'alcre, sense impedimems, amb dispo
nibilirac absoluta. Aquesta és l'única manera de ser companys de debo. 

Ser company d 'algú, encara que sigui en alguns moments de la vida, 
queda a l'abasc de tochom. No hi ha ningú que pugui al-legar que no n'és 
capac¡:. Només exigeix no banalínar el companyonacge. Encara que duri poc, 
paga la pena convertir-lo en un compartir aucenric, de fecs o de paraules, 
que alegrin o que conhorcin a un company i a l'altre, o a més, si són més, 
que ningú no en quedi exclos. Que tenir un company, ocasional o perdura
ble, ens sigui una invicació a exercir la generositat d'esperit amb el maxim 
possible de persones, a caminar cap a l'amor. 

ADULTERI 

Canvi abrupte. L'amor, la parella, l'amiscar, el companyonacge pressu
posen fermesa i lleialcat. Tanmareix, la pulsió Eros ens empeny vers múltiples 
camins, i un d ' dls és el que mena a l' adulceri, a renir relacions sexuals amb 
algú que no és la noscra parella estable, d 'amagat d' ella i causanr-li un mal 
ambla nostra actuació. Perque si ella ho sap i hi esta d'acord, o el consent, si 
no li fa res com actuem, no Ji fem cap mal. Podem dir, llavors, que hem 
adulterar? Les parelles que fan incercanvi sexual adulteren? Segons les nor
mes morals usuals, sí, pero és discutible. Cap deis inceressats consideraran 
que han adulterar perqu~ no s'han enganyat. Ho han fet cocs d 'acord. I 
eticamenc? Aquestes parelles accuen contra )'amor? Només elles ho saben. 

Una persona em va explicar que ella i la seva parella havien viscuc l'expe~ 
riencia d'un incercanvi d'aquesra mena i el seu amor mucu n'havia sorrir 
enfortir. Qui ho por jutjar, fara d'ells? Pero, sempre és així? Un amor segur 
exposar a perdre's per una relació trivial és un preu molt car per un caprici. 
I si l'amor no exisceix, l' incercanvi de parelles, i les mateixes parelles en si, no 
són alcra cosa sinó una proscicució d issimulada, no per diners, sinó per sexe; 
sexe per sexe. 

*** 
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I:amor és vincle d'unió. La parella és viva per !'amor, no perla llei. No 
mentiras, declara la llei mosaica. Sigues vera<;, afirma l'octuple noble camí 
budista. Si en una parella un estima i l'alrre deixa de fer-ho, la veracitac, 
!'amor a la veritat que haurfem de tenir cots, ens imposa confessar-ho. La 
confessi6 fa emergir la veritat i alhora por fer que la persona que creu que ha 
deixat d' estimar s' adoni que s'ha equivocar, que allo que ell pensav:1 que era 
desamor només era atracció momentania per una cara, per un cos, per unes 
paraules, ftns i tot per uns pensaments; momentania, no permanenr. Com 
saber-ho? La lucidesa falla sovint i podem fer un pas que només més rard 
hom l'adveri errar. 

La confessió a la parella ens pot ajudar. En rot cas, haurem intentar de 
respectar la veritat. Més ofensiu envers el qui ens estima que l'acce de copu
lar amb un alcre és mantenir-lo enganyat, fer-lo viure en la mentida. El coit 
és un acte material, que podem omplir de significar i enalcír-lo per damunr, 
molt per damunt, del que realirzen els animals. Llavors, el que agafa impor
tancia és el significar que li escem donant, la fusi6 de dos esperirs, que fan 
que la carn s'envoli vers extasis ignorats abans. Els que adulteren i continuen 
unint-se físicament amb la parella enganyada, que senten mentre estan abra
c;:ats amb ella, quina mena de fusió espiritual viuen? Quan la parella s'assabenta 
de la veritat, compren que ha estat estimant algú que li mentía, que no 
l'estimava, que jugava amb ella, no que comparria la seva vida. 

La confessió s'ha de produir tan aviat com hom s'adona que el seu amor 
comen<ya a perdre incensitat o a canviar de persona. A partir d 'aquí, si no hi 
ha confessió, s'inicia la mentida, la tra"ició, i la impossibilicat, si es tracca 
d'un sentiment equivocar, de tornar enrere. I si es vol fer, caldea malea mag
nanimitar per part de l'altre per perdonar-lo, per no tenir-li-ho gens en 
compre. 

*** 

I.:adulteri poc tenir diferents causes i la víctima aparenten por ser forc¡:a 
culpable. És per aixo la necessitat del dihleg freqüem, sincer - natwalment-, 
total. Quan una parella es vol donar en cos i anima i es pensa que amb el 
lliurament del cos ja esta donant l'anima, s'equivoca lamencablemenr. I:aní~ 
ma només la podem donar a rravés del dialeg. Quan hi ajuncem l'expressió 
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corporal, plena de cendresa múcua, el dihleg arriba a la seva perfecci6. Parau
les i gestos; aquest és el vericable dia.leg. 

Els cossos en cenen prou amb algunes unions; més o menys, més fre
qüenrs o no tant, segons cada parella. Les animes no s'esgoten mai, com més 
dialoguen, més semen la necessicat de continuar aprofundinc en el coneix.e
menc de l'altre. Així és el nostre cervell, allo que rrndicionalmenr hem 
anomenac esperit o anima. El cervell esca sempre oberc als nous coneixe
ments. Només la malaltia l'abat. Altramenr, no es cansa mai de rebre. 

El més importanc, essencial per a la felicicat de la parella, i de cada 
membre de la parella, és el coneixement mutu, que no fineix mai. L'home i 
la dona som uns pous inexhauribles de riquesa, í mai no n'arribem .11 fans. 
El dialeg conscanc, !'obertura a l'alcre, i la confessió rnúcua quan calgui, són 
les eines que permecen pouar en el cor de l'alrre, i que l'alrre pouí en el 
nostre. 

Ladulteri no hauria d'exiscir. Els qui han deixac d'estimar-se; el qui ha 
abandonat )'amor tot i persistir en el cor de l'ahre, víctima segura; els qui no 

s'han estimar mai, o el qui no ha estimar en cap momenr, causant a l'altre 
dolor innecessari, poden divorciar-se. No cenen cap problema. Abans era 
impossible, s'havien de suportar cota la vida, i convercien la llar en un in
fern. En l'actualitat és ben diferenc. No és tolerable perllongar sofrimcnrs ni 

enganys. 

I.:adulteri, sí ha esrac la vacil-lació d'un momenr causada per una atrae
ció momenrania, que no ré possibilítar de conrinu"irac, és perdonable, sempre 
que sigui confessat en el diaJeg essencial entre la parella. Si no es confessa, 
encara que no es repeceixi, s'ha caiguc en una veritable covardia, covardia a 
confessar i covardia a afrontar la vida. Esrima la seva parella pero ha cedit al 
desig de posseir un altre cos, o una entesa d'ordre incel-lectual o fins i tot 
espiritual amb una altra persona l'ha arrossegac fins a la unió corporal. Oes
prés l'amor a la parella fa que reílexioni i talla la relaci6 , pero li fa vergonya 
dir-ho, o té por a les conseqüencies; és covard, o covarda. 
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També pot ser que esrimi la persona que ha aparegut en la seva vida 
pero vol conservar la parella. Tal vegada no esca convern;ut de si la seva nova 
afecció, o :i.nriga ja, durara sempre i vol assegurar-se la retirada cap al recer 
habitual. O desicja jugar un cemps amb una nova experiencia, per abando
nar-la quan n'esrigui cansat. Fins i toe potser necessita més d'una dona, o 
d'un home. Creu que els estima simultaniamenr. O té !'ansia de !'aventura 
constant, pura sensualitat, sense cap profunditat interior. Aixo sí, conser
vant la persona que se li va confiar sense reserves. És covardia, hipocresía, 
egoisme, menyspreu del dolor de 1a dona o !'home que !'estima, indiferen
cia, inhumanitac. 

Hi ha un adulcerí més subcil, perque no afecta el cos sinó l'esperit: 
l'anomenac amor platonic. Enrre dues persones que no escan lligades amb 
una tercera no té gaire conseqüencies externes, tot i que és senyal d 'algun 
t1pus de mancanc;a. Possiblement és cambé resulcac de la covarclia. No ens 
sencim capac;os d 'arribar al fons de l'escimació, ens quedem a mig camí, 
perque unim els esperits en efusions verbals i escrits sublims, ens pensem 
que escem posseTcs d'un amor puríssim, inigualable. 

Lamor total entre dues persones demana, exigeix, que s'expressi amb la 
donació completa, cos i anima. La relació que es quedi a micges és una 
ridiculirzació de l'amor; com a molt, sera amiscat, bona, pero que no ha de 
rcvcscir noms que no 1i pertanyen. Quan un deis- subjccccs d'aquesr 
pseudoamor forma pan d'una parella, la infidelitac, la cra'ició, no és més lleu 
que quan només ha existir una relació carnal.Ambla parella hi mantenen el 
contacte físic, i prou; el seu esperit !'aboquen en un alcre. La dona o l'home 
són convercits en proscicuces o proscicuts que desconeixen la seva condició. 
Aquí sf que l'afirmació proudhoniana que el macrimoni és una prostitució 
legalirzada cé plena vigencia. 

A volees el dialeg al si de la parella resulta dífícil en cerrs aspectes, per 
diferencies que normalment procedeixen de l'exiscencia de nivells cultu
rals diferenrs. Dues persones es van enamorar, prescindint de si cenien la 
mateixa formació. El seu amor ha persistir, pero un deis dos experimenta 
una mancanc;a car no troba en la parella un interlocutor per a qüescions 



que a ell o a ella li resulten importandssimes. Si entre ells hi ha verítable 
amor s'escoltaran amb interes i fins i tot guardaran les paraules de l'altre 
dins del seu cor, encara que no les puguin copsar en profundicac. I cor i la 
diferencia, sempre es produeix un enriquiment de la parella. Tanmateix, si 
el desnivell és pronunciar, per exemple en el terreny professional, pot en
cara quedar viva la necessicat de comunicació i no tan sois d'informació. El 
dialeg franc no els anivellara en aquest ambit pero fara que l'altre esdevingui 
conscient del problema. Que millor, aleshores, que tenir un amic o amiga, 
amb qui compartir allo que no és possible comentar amb el company amb 
detall i profunditat? 

És una proposta raonable, pero si es vol conservar la parella la redupti
cació del dialeg en el si d'ella és imprescindible. Conversar sobre les 
experiencies que viuen els dos amics, sobre la plenitud de vida incel-lectual 
que els comporta la relació, és cambé una ocasió d'enriquimenr de la parella. 
Com quan es comenta un llibre que ha llegir un dels dos. És una ocasió 
perque la comunicació entre els dos esdevingui més intensa i profunda, per
que l'amor creixi, perque la vida sigui més plena. 

FEMINITAT 

Se'ns diu que els valors auibuits rradicionalment a les dones, aixo és, 
propis de la feminitat, són la dclicadesa, la discreció i coses semblancs. «L'ecern 
femenfll, «la dona mcditerrania», «la Ben Planeada», que segons Xenius <<té 

un mecre vuiranca-cinc cenc!mecres d'ali;aria ... el peu no és massa menut, 
pero fi i viven t ... En el caminar s'endevinen els g•enolls, rodons, poderosos i 
perfectes ... les llargues viatgeres extremitats amb el tronc que reposa ... ». 

Bellesa. A les dones sempre cal reconeixer-los la bellesa, i la maternitat. 
Teresa, la Ben Planeada, diu: «A mi, per ara, dels homes, tant me fa. Pero 
m'agradaria ranc, cenir criatures que fossin meves!>1 La dona descrita segons 
només la mirada del mascle, per rnolt intel•lecrual que sigui, perque, evi
demment, el dia que Teresa vulgui ser mare, haura d 'unir-se amb un home. 
Fixem-nos, dones, en les dones belles, i lloem-ne la bellesa, que un dia una 
d'elles sera nostra. 
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«Ordre», diu el cronista en un capfrol. «De com la puixan,;a de la Ben 
Planeada s'exerceix per a l'ordre, per al desordre, no». 

Ordre, paraula sagrada. S1 acusa la llibertat d'haver provocar molts crims. 
I quants se n'han comes en nom de l'ordre? l és ciar, les dones, en aquells 
anys de la Ben Plantada, encara eren, o les consideraven, un element tradici
onalista, amic de l'ordre per damunt de quaJsevol altre valor; l'exaltació del 
sc:ny. 

I com imposa l'ordre? Per la beut.at, el moviment, la manera de mirar, 
per la veu, per les paraules, per la manera de donar la ma, de dir adéu, de ser 
amiga, de ballar ... En primer lloc, l'imposa per la seva bellesa, com l'imposa 
en el nostre anim la contemplació de Santa Maria del Mar o el Parten6. S6n 
monuments meravellosos, pero pedra, obra feea per un aJcre home, o per la 
natura, en el cas de la bellesa d'una dona: qualitats rebudes, qualicacs ffsiques. 

I la !larga serie d'altres qualitats de la Ben Plantada -denominaci6 ben 
equívoca, cant pot designar que té una bona planea, u vuicanca-cinc d'alc;a
da, com que l'han plantada mole bé els alcres- no són les que esperem per 
damunt de cor d ' una persona: la llibertae, la tendresa. Toe són gestos físics, 
perque fins i tot les seves paraules, que podrien ser sublíms, en el concexc en 
que es rroben ens sonen a mots agradables, ben crobats, escaients, pero sense 
saviesa profunda. 

Ens diu també: «És com una llar encesa enmig de nosalcres». Se'ns mos
tra com la mescressa amable i acollidora, que té cura de la casa, que la maneé 
neta i polida i que fa que tothom s'hi trobi bé, els de fora cam com els de 
dins. És aJlo que s'espera de la dona, dolcesa per aJs ulls del poeta, repos per 
al mascle, asseguradora de la seva descendencia, i prou. Ni pensar-hi d 'actu
acions que craspassin aquestes funcions!, que es projeccin cap al món. 

Santa Teresa d'Avila explica a la seva vida que actuava amb un anim 
acciu i decidit que els homes que estaven en contacte amb ella qualificaven 
de viril, impropi d'una dona. Aquells mascles suposaven que aixo d'anar 
arnunt i aval! fundant convents era cosa d'homes i no de dones. Elles havien 
d'aplegar-se submisament dins els convencs que, en tot cas, havien de ser 
erigits per homes. No ho havien fec d 'aquesca manera Benet, Francesc o 
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Domenec? I no diguem reformar regles religioses ja esrablertes. Aquí sí que 
l'autoritat masculina és inexcusable. Per acomplir-ho calen esperits forts com 
Bernat de Claravall. 

Els homes no escaven disposats a acceprar, i pocs n'hi ha encara ara que 

ho acceptin de cor, que la dona és can impulsora del món com el ls. Són 
molcíssims els qui subscriurien amb gusc les paraules que Gonfried van 
Swieten va escriure peral llibret que Haydn féu servir per compondre l'ora
tori La Creació. L'escripror fa que Adam digui a Eva: «jo et condueixo•> i 
després: «vine, segueix-me, jo et condueixo►►• I Eva, obedienr, respon: •<Ü tu, 

per aJ qual exisceixo! El meu refugi, el meu escuc, el meu tot! La ceva volun
tat és la meva llei. Aix{ ho ha decermi.nat el Senyor, i obeir-te em proporciona 
alegria, felicitar i honor>►• 

Les dones van ser creades pera l'home i viuran alegres, felices i honora
des si obeeixen llurs marits. Si es deixen guiar per ell, si el reconeixen com a 
refugi, escut, com toe. Aquesta és la voluncat de Déu. L'Eva de Haydn no és 
lliure, accepta la més completa subjecció aJ marit, i aixo quan ja en aquella 
epoca de la composició de l'orarori, i fins i coc forc;a abans, molces dones 
pugnaven per alliberar-se d'acavismes i fer valer la seva dignicar. Potser Haydn, 
amb la seva obra excepcional, volia resrablir l' ordre tradicional, amenac;at 
per canes vents revolucionaris? 

••• 

Prescindint de les societats no occidencals, on la condició de la dona és 
fo r~a problemacica, i miranc la noscra, que canc s'enorgulleix d'haver csra
blerc !'absoluta igualcac entre homes i dones, la practica diaria ens demostra 
que aixo no és vericat. El clam conscanr de canees dones que posseeixen la 
mateixa formaci6 i la maceixa capacitar professional que els homes i que 
cobren sous més baixos, que significa? I la discriminació laboral a que són 
sotmeses no s'acura en els oficis manuals, que cindrien l'excusa de necessitar 
més for~a física, sinó que la crobcm fins i toe en els ambits cicntífics, toe i la 
figura emblemarica, per esmenrar-ne només una, de Marie Curie, una mena 
de Teresa d'Avila pero en el terreny de la física. Pitjor encara, els homes 
conrinuen en un gran nombre cenim les dones com una propietat seva, un 
objecce que poden trencar quan croben que ja no els serveix. El degocall de 



dones mortes a mans deis qui es creuen cls seus amos, i la violencia immensa 
que s'exerceix constanrmenc contra elles, són una prova terrible que les pro
clames públiques no corresponen a la realitat. 

El pensament alliberador encara no ha arribat a les masses. I per masses 
no em refereixo al que moles anomenarien la xusma, el poble inculce. Els 
ciencíftcs no són inculces! Ni els filosofs, pero no són savis de saviesa verita
ble. Alchusser va escanyar la seva dona. 

La igualtat és una paraula bonica que omple la boca de moles homes 
pero que no els arriba al cervell. Els se_us ulls la llegeixen, les seves orelles la 
sencen i, com uns lloros, la repeteixen sense assimilar-la. 

Tanmaceix, les exclamacions ccés que sóc una dona lliure» i «ara no per
metré que vagis aixf, amb can poca roba11, pronunciades per dones 
innominades del poble, a la comedia Lislstrata, i adre~des als seus persegui
dors, són la clau de la feminitat. Llibercat, és a dir, igualcat, justícia, 
democracia, i amor, aixo és, humanicar, fracern icat, cendresa, coces les quali
tacs possibles de la persona i no can sois les falsament acribuYdes a les dones, 
que serveixen per enganyar-les i sotmecre-les. 

La salvació de la humanitat només poc venir de les dones, de la vericable 
feminicac. Les dones avancen per dur el món a la pau sense renegar d'elles, 
sense esdevenir soldacs vencedors o exterminadors ni mole menys capicoscos 
d'exercics, o esclaves dolces i amatents als capricis dels seus senyors; ni Judits 

i Debores, ni Lies i Raquels. 

Les dones poden parir la humanicat nova, en igualcar cambé amb els 
homes. Si ccl'enfer c'est l'autre», ho és sota la fo rma del pare, del fill o del 
germa, com veurem quan reflexionarem sobre la masculinicat. No importa 
que Sartre posés en la mateixa cel-la infernal homes i dones. Les relacions 
que descriu s6n minoritaries, no representen la roralitat de la humanicac, ni 
mcnys de les dones. La dona autentica, amor i llibercac, no és l'infern. 
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La Bíblia, en un deis seus llibres, ens adverteix que la saviesa «té un 
esperir incel-ligenc, sant, únic, múltiple, subcil, agil, penecrant, immaculat, 
ciar, inofensiu, amic del bé, perspica<y, lliure d'impediments, benvolenc, 
humanicari, sol id, segur, tranquil, que cot ho poc ... » És e1 retrae exacce de la 
feminicac. És per aixo que la paraula saviesa és femenina? 

Precisamenc al bíblic llibre de la Saviesa crobem aquesta frase: «Escic 
enamorat de la Saviesa; li he anar al darrere des de jove i ja la precenia per 
esposa, encisat de la seva bellesa». I adonem-nos que la bellesa que aquí 
l'escriptor exalc;:a no és la física. 

MASCULINITAT 

És significatiu que mentre a l'articlc feminitat del diccionari es parla de 
delicadesa, discreció, etc., al dedicar a la masculinicac hom no defineix qui
nes són les caracter!stiques atribu'(des cradicionalment a !'home, o al mascle. 
Es limita a dir-nos que masculí significa 'percanyent al mascle, de mascle'. 
Tanmaceix, hi trobem l'adjecciu mase/a, femení emprat en alguns casos, com 
l'exemple que hi apareix, 'que cé una energía viril'. Aixo ens ve a dir que el 
que és decisiu en !'home és la capacitar d 'obrar o de produir una cosa, que és 
per al que serveix l'energia. Una energía, pero, que a més a més és «viril». 

Si volem furgar més, podem consultar !'entrada viril, que ens assabenta 
que és un adjecciu que significa que pertany aJ sexe masculí, a !'home fet, 
capa<; de procrear. I també, que té energía baronívola. Unir home fet i amb 
capacitat de procrear és entenedor, no presenta cap dubce, pero aixo d'ener
gia baronívola ens coma amb insistencia al cerna de la virilicat. En efecte, 
baronlvol ens crobem que pot voler d ir 'viril o percanyent a !'home fer; d 'ho
me, homenfvol; coratjós, inrrepid, estrenu'. 

D'home i homenlvol volen dir la maceixa cosa, 'propi de !'home'; per 
tant, no ens adarei)(en res. Hem de rec6ner als alcres mots, i aquests sí que 
ens posen sobre la pista adequada: coracgia, intrepidesa, escrenu'itat, eres subs
tancius que signifiquen el mateix. Perque si se'ns acut de consultar quin és el 
significat d' estrenu llegirem que significa 'coratjós, intrepid'. Coratjós vol dir 
'que té coracge, que és valenc', i intrepid, 'que no tem ds perills'. 
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Aras( que comprenem que és allo propi de l'home: l'energia que el du 
a la valencia, a la capacirac d'afronrar els perills sense por. Com a únic discin
ciu de la masculinicar, ,descrita de maneres can diverses, hem de concloure 
que s'ha de cracrar d'una valencia enorme, descomunal, immensa. Com la 
d'Aquil -les, exemple sobi ra del masde huma. Res d'inrel-ligencia, o, no cal 
dir, de discreció, de delicadesa, ni mole menys de subcilesa, inofensivicac, 
amor al bé, perspicacia, benvolen~a ... 

••• 

La falta d 'adjeccius que crobem al diccionari en referir-se a la masculi
nitat contrasta amb el que es diu en definir la feminicat. Amb les dones s( 

que ha cingut la pru'ija de parlar de delicadesa, de discreció, amb els homes 
no caL Voldria dir aixo que als homes, els auibucs definitoris deis quals s6n 
la capacitar de procrear i la valencia, allo que els escau és la rudesa i la dis

bauxa, com a oposats a la delicadesa i la discreció femenines? Conremplem 
amb derenimem la conducta d'alguns pares que la !legenda ens proposa com 
a creadors o pares deis homes, d'aquells que com a pares nostres, n'hcm 
d'incentar d'imicar el comporcamenc. 

La figura paterna és el paradigma de la virilitac, de «!'home fec, capa~ de 
procrear». En especial, els anomenacs patriarques. Són cambé, aquests pares 
engendradors de mulcituds, exemple de valencia? 

Ura encerra els fills en les profundicacs de la Terra, perque no s'apode
ressin del seu tron; cenia por que l'hi prenguessin. Un deis fills, Cronos, es 
rebef-la i li calla els genitals. Tenia por que continués engendrant fills que 
anessin a parar a la foscor de les profundirats de la Terra? No ho sembla pas, 
perque Cronos encara era pitjor que el seu pare, devorava els fills que Ji paria 
la seva muller Rea. Tenia por cambé que fessin amb ell el que ell havia fec 
amb el pare. I en !loe de desterrar-los al fons de la Terra, els feia desapareixer, 
rricuracs, dins del seu venere. 

Un fill es va salvar, Zeus, que destrona el pare. A la fi va passar el que 
pare i avi havien cemut tanc, que els arrabassessin el tron. Zeus, en canvi, va 
perdurar. Proclamat rei pels altres déus, no calia que cemés res. AJmenys 
aquest semblava que s'havia alliberac de la por. Per si de cas, de cota manera, 
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anava acompanyat del lbmp i de l'aguila, que sí imposaven la por a mchom. 
L'acompanyament d ' unes bones armes permet dissimular la por. 

En un nivell més incermedi, el deis semidéus o herois, el rei Agamemnon 
sacrifica la filia Ifigenia per imposició de la deessa Arcemis, que impedia que 
els vaixells que transponaven la coalició que el rei havia organitzat contra la 
ciucat d'flion, o Troia, pogués salpar. L'israelica Jefcé va sacrificar cambé la 
seva filia Mispa per un vot que va fer a Iahve. Abraham va estar a punt de 
degollar el fill 1saac si un angel oporcú no li ho hagués impedir. No podem 
dir que accuessin amb valencia. 

Fora del cerreny llegendari, el rei visigoc Leovigild féu decapitar el fill 
Ermenegild. Jaume I aprova, així ho confessa en la seva cronica, la more del 
fill Ferran Sanxes, i Felip 11 va fer empresonar el seu primogenic Caries, que 
va morir aviar, no se sap si enverinat o no. El mareix havia passac amb Joan II 
de Cacalunya-Aragó i el seu fill Caries, príncep de Viana i lloccinent del 
Regne. Com els déus, aquests pares cemien que els fills els prenguessin el rron. 

Com a compensació a l'afany patern de no perdre el serial, els fills s'han 
rebel -lac forc;:a vegades contra els seus progenicors, o han lluicat entre ells per 
conquerir el primer lloc. La for~ baronívola és adrec;:ada a conquerir el po
der pacern; la valencia, emprada a subscicuir aviar el pare, és a dir, per por 
que duri massa. 

Absalon va organitzar un exercic contra el seu pare David i va estar a 
pum de triomfar. Havent perdut la darrera batalla, un deis guerrers del pare 
el va macar. Sans: de Castella es va alc;:ar contra el pare, Alfons X. i va aconse
guir que les Cores el proclamessin rei, i desuona el pare. 

Les lluites entre germans per assolir el poder són nombrosíssimes, tanta 
la llegenda com a la historia: Caín matanc Abel, Romul a Remul, Eceocles i 
Polinices morinc l'un a mans de l'alue, i el mareix Absalon, que abans de la 
rebel,Jió contra el pare havia fer matar el germa primogenic, Amnon; i també 
Enríe 11 d'Anglacerra ocupant el cron que corresponia al seu germa gran, 
Roberc, i fenc-lo empresonar; Berenguer II de Barcelona occinr el germa 
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bessó, Ramon Berenguer II, i quedant el[ sol en el govern del comcac; Enrie 
de Trastamara maranc el germa i reí Pere I, convertinr-se així ell en rei. 

Sens dubte, la rudesa i la disbauxa, conrraposades a la discreció i la 
delicadesa femenines, són caractedstiques masculí nes, posades al servei de 
!'energía viril o baronívola, és adir, de )'ansia de manar, de la por de deixar 
de fer-ho. 

Quan parlem de vircucs no hem d'escablir discincions. La humilicac és 
bona per a homes i per a dones. La prudencia, igualment; o la bona fe, la 
generosirac, la fidelirat, la tendresa, totes les que vulguem detallar, roces són 
igualmenr bones, per als uns i per a les altres, no n'hi ha cap que correspon
gui en exclusiva a un deis dos sexes. La delicadesa i la discreció, per tant, no 
són, no han de ser, qualicats acribu·íd,es només a les dones; ni !'energía als 

homes, per més que cradicionalment s'hagi fer. I la por no hauria de perca
nyer a cap deis dos. 
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VII. DÉU I L'HOME 

DÉU 

El bisbe de Roma, Benet XVI, en el discurs d'obercura del Congrés 
eclesial d'aquella diocesi, posava els incerrogancs: <<Hi ha Oéu? I, qui és Déu? 
Com és veritablemem el seu roscre?» Després es refería a la Bíblia com a 
llibre que ens pot il-luminar, i deia que la resposca a aquelles dues preguntes 
és unitaria: «l'home és creac a imacge de Déu, i Déu maceíx és amor». 

La imatge que la Bíblia ens d6na de Déu és multiforme. Sera terrible si la 
nostra inclinaci6 natural tendeix cap al Oéu venjatiu, que fa morir els blas
foms, o cendra, si el noscre cor vol un Déu amorós, amb entranycs de man.:. El 
Déu de Jesús és sempre un pare ple de tendresa. Tanmateix, la Biblia no ens 
demoscra si hi ha Déu o no. Benec XVI afirma que és Déu: amor, i fins i roe 
com és, puix que !'home és imacge seva, cosa que deu voler significar que 
partinc de !'home podem elaborar una idea de Déu, magnificanr-lo deguda
ment, pero no ens diu si aquesc amor, que ha de ser ecern i infinic per ser 
Oéu, exisceix. No dóna resposca a la seva propia pregunta de si hi ha Déu. 
Hem de pensar que pressuposa que en -afirmar que Déu és amor i que ha fec 
!'home a imacge seva, ja declara que Oéu exisceix. Pero no ho demoscra. 

Theodor Adorno, com a íntroducció a jargon der Eigmt/ichktit, cica 
una frase de Samuel Beckecc, que fa: «// est plus faciie d'l/ever un temple que 
d'y foire descendre /'objet du cu/ten. És més facil erigir un temple que fer-hi 
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baixar l'objecre del culte. És a dir, de fer-hi descendir Déu. Perque no vol 
baixar-hi? Perque no exisceix? 

De fa remps coneixem aquesta dificulcat. David volia construir un tem
ple per al seu Déu, lahve, i el profeta Natan, que al comenpmenc aprovava 
la idea, després li va fer saber, en nom de Oéu, que lahve refusava que li 
bastissin cap casal. Pel que sembla, escava acoscumat al nomadisme de la 
tenda de campanya i no li venia de gusc d'empresonar-se entre murs de pe
dra rodejar de fustes nobles i objectes preciosos. Lí pla'ia mole més ('aire 
directe del deserc i !'olor de les herbes i les flors deis erms, o la solirud de les 
muntanyes. Com a canes de nosalcres. 

Si ens fixem en la diversicat d'idees que els homes han elaborar sobre la 
divinirat, comprendrem que és veritablemenc difícil enquibir-la en algun 
lloc, sigui un temple de pedra, sigui una represencació mental. 

Els ftlosofs han pensar Déu com l'ésser suprem, etern, infinic, el toe alcre, 
l'inabastable, sense inici pero iniciador de cor el que exisceix. Tanmareix no 
han coincidir en aJguns aspecces fonamemals, almenys amb relació als homes. 

Per a uns pensadors, Oéu és el gran demiürg, el rellocger impassible, 
immucable, que crea pero no té cura d 'allo que crea, que segueix el seu curs 
sense cap més incervencíó seva. O que ho fa per mirja d'alcres déus incerpo
sats, com els planeces, en els quaJs delega. 

Einstein va dir que creia en el Déu que mantenía l'ordre admirable del 
cosmos I no en un Déu que escigués arene a les miserables preocupacions 
humanes. 

Des del meu punt de vista, aquestes visions de Oéu són mole semblancs 
a la q ue, segons un comentari de la revista Narure, exposa Francis Collins, 
director de l'US Nacional Human Genome Research Inscicute al seu llibre 
The Language of God. Pera ell, Déu va activar l'evolució, que després seguí
ria el seu pro pi curs, sense que hi incervinguessin els anomenats «creacionísme» 
o «intelligent design». Tanmateix, afirma, 1' existencia de Déu es demosrra en 
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aspectes de la conducta moral huma.na com la capacirat de lliurar la vida pels 
alues o en el finíssim ajust de les constants cosmologiques. 

La veritat és que entre un demiürg impassible, o un motor que delega 
en d'altres la missi6 de crear roe el que hi ha sota la lluna, i un altre que es 
diferencia d'aquclls en el fct d ' haver dotar alguncs persones, que no rores, de 
la cap:icitat d'atenyer l'altruisme més sublim i d ' haver ajustar les lleis que 
regeixen el cosmos, no hi veig gaire diferencia. Per que els humans, que som 
cosmos com les gala.xíes, i pensem i sentim, cosa que no fan elles, no hem de 
rebre del Creador el mateix tracte que les aglomeracions d'estels? O que la 
inreracci6 entre focons i electrons? O entre quarks i gluons? Perque quedem 
encremig no som dignes de cap acenció de la seva pare? 

Per a uns, Déu transcendeix el cosmos; per a d'alcres, s'hi identifica, 
n'és ímmanenc. Queden cambé les doctrines dualísces, com el mazdeisme, el 
maniqueísme o el catarisme, que afirmen !'existencia de dos principis. D'un 
prové el bé, de l'altre el mal, i abú expliquen la perenne comradicció en que 
vivim els humans. 

A Occidem destaca la idea judeocristiana del Déu personal, misericor• 
diós amb els homes. Un Déu providenr, que té cura de la seva creació i de la 
humanicat. 

lnsiscint en aquesta acritud divina, Jesús de Natzaret ens invita a ano• 
menar Déu abba, 'papa'. És impossible una proximicat i una intimicat més 
grans. «Déu és enmig vosrre», afirma encara. El contacte no pot ser més 
estret. No queda lloc per al Déu ,,senyor deis exercits", el roe tremmdae 
majestatis deis requiems. Aixo no obstant, la pregunta de Benec XVI conti
nua sense resposta. 

Lafirmació de Pascal que no es por demostrar l'exiscencia o la no-exis
tencia de Déu és encara ben valida, i els ciencífics més lúcids ho confirmen, 
roe i que molts siguin o es declarin aceus o agnostics. 
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Que és allo de més profund en nosaltres, i alhora més proper, i amb que 
ens puguem idencificar plenamem, que puguem considerar com l'essencia 

de nosalcres com a persones? L'amor, cransformació i sublimació de l'acrac
ció, que és allo que mou toes els animals. 

Amor d'Agapé, sublimació de l'amor, allo que porta la persona a la 

llibercar absoluta, al trencament amb la natura, a la creaci6 d 'un univers 
pt0p1. 

Amor i odi, es podría afegir; acracció i repulsió; reaccions a accuacions 
d 'agems excerns. Pero l'amor, quan sobrepassa cocs els límits nacurals, quan 

assoleix la donaci6 absoluta, neix de nosaltres, coc sovinc esponcaniament, 

Brolla del nostre esperic quan esca prompte a actuar en benefici desinteressac 
per als alrres. Mencre que l' odi, en la seva manifoscació extrema, no neix de 

nosaltres, el provoquen sempre els alcres, fins i toe sense adonar-se'n, i neces

sita que conscancmenc l'estiguem atiant. 

Odio una persona i em complac a pensar que l'odio, i que vuU continu

ar odianr-la, que no deixaré de fer-ho mai. El meu esperic és llavors com una 

caldera que cal mancenir encesa a fo r~a de posar-hi combustible. AJcramenr, 
acaba per apagar-se, per extingir-se. No podem odiar coca la vida, si no vo

lem tornar-nos boigs. L'amor de debo, al comrari, perdura sempre. 

Lexistencia d'aquesta realitat d'amor que es manifesca només en unes 

poques persones, demostra !'existencia de Déu? No ho sé, pero no ho cree. 

Alcramenc Pascal no hauria die que caJia apostar; simplemcnt hauria die que 

sí. 

Cal fer un sale en el buit. Tant si s'acccpta Déu com si se'l nega. Sense 

cap guia? La guia, l' oriencació, es croba després, un cop s'ha fet I' aposta, una 

volea s'ha fec el salt. Alcshores hom traba raonable la tria i argumenta sobre 
les raons que creu que donen ple supon a l'elecció que ha fec. Pero abans és 
ben difkil, per no dir impossible. I si algú decidís que apostaria pel teisme o 

per l'aceisme aixf que hagués trobac l'explicació adequada, cena, irrefutable, 

es moriria sense haver-ho pogut fer. 

*** 
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Normalmenc d'algú que accepca !'existencia de Déu es diu que creu en 
el!, que té fe en eH. 

Penso que creen~a i fe són dues coses diferents. Podem creure en moltes 
coses, com que dema no plourt pero aixo no ens compromer vicalment. 
Podem creure que existeixen unes matematiques superiors complicadíssimes, 
o que la física quancica ens revela l'estranya incimitat de la mathia, i viure 
amb tota cranquil-Jicar el món que ens mosrren els sencics. Tenir fe lliga més 
la persona i per aixo la fe s' aplica a uns pocs subjecces. Tenim fe en l'amor 
de la noscra parella, en Déu, i quasi podem parar de comprar. La conseqüen
cia de la fe és un comporcamenc determinat, rnés o menys decidir segons la 
profundicat de la fe. Per aixo si algú ens diu que té fe en la la ceria pensa
rem que no sap el que es diu. Espera que li tocara, que és ben diferenc de 
cenir fe. 

Amb Déu hi ha persones que s' hi relacionen d'una tercera manera. Són 
els místics, que asseguren que el viuen, que !'experimenten, de vegades d 'una 
manera lluminosa, d'alcres fosca. Si el viuen no podem dir que cinguin fe, 
l'han superada. I el viuen, l'experimenten, a través de l'amor. S'han llan~ac 
al buic i han trobac, aix.i ho creuen, quelcom que els ha sobrepassac exuaor
dinariament. 

Entre els místics cristians, allo que els ha ajudac a fer !'aposta per Déu 
ha escac que previament s'han enamorar de Jesús i han acceptat la seva pa
raula. Tanmateix, que ells ens assegurin que la seva experiencia no és un 
engany, una il-lusió de les seves menes que desitgen unir-se amb allo comple
cament desconegut i que sobrepassa la imaginaci6, no és cap garanria per a 
nosalcres. Continuem havent de saltar al buit, completament a cegues . 

••• 

Michel Onfray parla d 'ateus crisrians, perque accepcen la moral cristiana 
-l'etica cristiana, afegeixo--, i esmenta concrecament Luc Ferry i André 

Comte-Sponville. 

Pot haver-hi cristians ateus? Aceus en el sencit que pensen que l'univers 
-el Multivers, l' infinit d 'universos- és etern, sense un creador excern a ell. 



I que per als humans l'eternicac poc ser que només sigui en el presenc, que 
podem convertir en un inscanc etern. 

Martín Rees, a la seva obra Befare tht Beginning, ens parla del Mulcivers 
o els universos paral,lels, potser infinits, i cica les paraules de David Hume: 
{<Molrs universos [ ... ) haurien escac conscru'irs de forma macussera duranc una 
eternitat abans que sorgís el noscre,>; un infinic i una erernitac d 'universos. 

Incervé Déu en el m6n, d'alguna manera? L'exiscencia del mal em resul
ta un obstad e insalvable. Perque, que es preocupés de I' ordre i l'harmonia 
universals, que hagués afinac d'una manera sorprcnem les conscancs cosmo
Iogiques, i que hagués dotar alguns homes i dones excepcionals ambla faculcac 
de Iliurar generosament la vida pe! bé deis altres, pero que a la immensa 
majoria, milers de milions al llarg de la historia, ens deixés abandonars a la 
salvatgeria, em sembla una contradicci6, bé que Einstein ho crobés plausible. 

I que no se'm digut que el mal és el resulcat de la nostra lliberrac, que el! 
respecta al maxim. Qui és lliure? Els cirans? Els governants democrarics em
paracs en les seves majories, o en els seus pactes? Els caps de les indústries 
d 'armamenc, o del petroli? De les mafies? El Banc Mundial? El que és segur 
és que no hi ha cap de les seves víccimes que sigui lliure. Ens imposen la seva 
voluncac, aixo és, el seu poder, i no ens en podem escapar. Com a mole, la 
llibertat queda dins noscre, potser com a protesta interior, i si l'excerioriczem 
sabem que ens hi por anar la vida, de manera que s'haura acabac la protesta. · 
És aquesta la mena de llibertar que Déu ens dóna, que anhelem? 

El cristia areu seria algú que accepcaria, dones, que l' energia segueix el 
seu curs ecern, amb les seves transformacions a l'atzar i seguint lleis físiques 
que se'ns escapen perque no són les que veiem que regeixen el noscre cos
mos, amb un infinit d'universos entre els quals es donarien coca mena de 
manifescacions, algunes de les quals podrien resulrar en vida, i vida intel-li
genc, capa~ de fer-se preguntes i de cercar la veritat, o l'Amor. Un Amor que 
seria, die metaforicamenc, com una for¡;a, una energía pura que no 
interaccionaría amb res que no fos amor. Amb cap altra cosa que no fos 
desig de bolear-se en els alcres i en el món per insral-lar-hi la bondac i La 
bellesa, l'amor, la llibercat, la justícia i la pau. 

r84 



Hom afirma que !'amor ¿s creador per naturalesa. Preguncem-ho als 
pares que adopten infants. Els seu amor envers els fills adoptars, és creador? 
S(, pero no de res que sigui ffsic. 

Els mires, que ens volen explicar els orfgens, penso que ho fan emmira
llant-se en la realitac que viuen els que ens els transmeren i que alhora els 
magnifiquen. El Genesi comens:a amb les paraules: «Al principi Déu va cre
ar el cel i la cerra. La cerra era caocica i desolada, les tenebres cobríen la 
superfície de I' ocea, i l'Esperit de Déu planava sobre les aigües,,. 

L'escripror, com nosaltres, vivía en el caos i la desolaci6 deis homes que 
no s'entenen encre si i que estan dominats per l'egoisme, i en les cenebres del 
mal, del qual ells s6n els principals agencs. Vivia, i vivim, en un ocea que ens 
pot engolir en qualsevol momenc. 

El cristia ateu seria algú cambé que acceptaria que l'Esperit d'Amor 
plana sobre els homes, disposat a donar la seva llum, el seu amor, a tothom 
qui els vulgui, a crear en ells un cor capas: de fruitar, d'estimar i de ser lliure. 

1:s veritat que primer trobem escrit: «O¿u va crear el cel i la terra),. 
Déu, l'Amor, des de l'eternirat donaría a la cerra, a la materia, a l'energia que 
evoluciona pe! seu cornpte i sense la seva intervenci6 i que pot esdevenir 
vida i incel-ligencia, i amor, la possibilitac de transformar-se tamb¿ en amor 
transcendent i d'unir-se a l' Amor ecern i infinic. No seria aixo una creació 
més efectiva que la simple existencia, per mole íncel- ligem que fos? 

Les últimes paraules de la professió de fe cristiana afirmen: (tCrec en la 
resurrecció de la carn i la vida perdurable». S6n paraules belles. És agradable 
recordar-les, pensar-hí, intentar de treure' n conseqüencies, pero no pas de 
prendre-les al peu de la llecra. També en aquesc punr el crisria aceu no sentí
ria cap neguit pel més enlla. L'amor és per a aquí i ara. Albert Camus, a 
L'homme revolté, cica el mescre Eckhart, que en un moment «d'esuanya hete
rodoxian, són paraules de l'escripcor, va dir que si Jesús hagués anata l'infern, 
ell voldria anar-hi rambé per estar amb Jesús. Amistac fidel! Pero, l'infern no 
és la more definitiva? El seu amor, la seva amiscac, eren per al presenc. 
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AJcres míscics, com Ramon Llull, asseguren que volen coneixer i esti
mar Déu perque és bo. El volen estimar per la seva bondac, és a dir, pel 
devessall d 'amor que inunda els qui se li confien, i no pas per (<haver paradís 
ni fugir a les penes infernals11. Cerc que, caJ com escriu l'areu Comce-Sponville, 
desicjaríem retrobar per sempre les persones que hem estimar i que ens han 
deixac. Pero l'amor a !'ara i !'aquí, l'amor a l' insranc que podem fer ecern, 
l'esfors; de cada momenc, no ens impedeixen, sinó ben al revés, ens empe
nyen a servar la fidelicac a toes els qui ens han obsequiar amb el seu amor, 
que perdura en nosaJcres, a perdonar els qui ens han odiar o ens han menys
preat, i a cercar la j ustícia per a roes. 

El cristia aceu no es preocuparia del més enlla. L' amor a cocs i a roe li 
bascaria. 

• •• 

Confesso que em defineixo com un criscia areu. He die que ignorem si 
Déu existeix, i que caJ llans;ar-se al buic, pero afegeixo que ho faig per la 
confians:a que cinc en Jesús. No ho faig sol. Cerco !'Amor infinit i etern cal 
com ens el presenta Jesús, per viure'I ara i aquí, despreocupar de res més; ni 
esperans;a, ni desesperans;a: llibertat. Out a l'excrern, no cerco el sentir ni la 
lucidesa, ni adhuc la fel icitat, cerco l'Arnor, la Vida. Desitjo, bé que fors:a 
tímidament, viure l' experiencia de l'Arnor, que identifico amb el pare de 
que ens parlava Jesús, sabent que ningú, ni Benet XVI, em demostrara la 
seva realitat. Pero en la tria obligada, em quedo amb !'Amor. Accepto la 
proposta de Jesús. Faig el sale cap al huir arnb l'anhel de rrobar J'Amor. El 
faig amb Jesús1 que agonirzant clamava a Déu perque l'havia abandonar, i 
roe seguic li confiava el seu ale. 

Déu se m'apareix com un amor feble, impotenc, com el de qualsevol 
pare, que no poc curar-nos quan estem maJalcs, que no pot consolar-nos 
quan el desconhort ens desfa, i que l'única cosa que pot fer és omplir 
inesgorablement d'amor aquell que vol estimar sempre més. Senro Déu com 
companyia perenne del qui estima i que no vol aturar-se en !'amor, sinó que 
desirja fer-lo créixer il-limitadament. 

*** 
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1<Déu és un no-res», predicava el mestre Eckharc. No és res material ni 
derivar de la materia. El qui cerca !'amor infinit es llan~a a un no-res que 
sent com a pare, perque intueix que s'uneix amb un amor que l'ulcrapassa i 
el transforma, que li dóna una vida diferent de la que cenia, una vida de 
plenitud, pero que rep d 'un no-res. Toe allo que compra en la vida, l'exic, la 

fama, el poder1 la riquesa, són coses, quelcom, el concrarí del no-res. El qui 
s'ha llan~ac a fer !'experiencia d 'allo desconeguc, del buic, de l'infinir, de 
l'ecernitat, aposta per submergir-s'hi més i més, i cé les coses, allo que és 
quelcom, per insignificancs, per infinicessimalment insignificants. 

Creure en Déu no vol dir res. Per aixo hi ha can pocs sanes aucentics. 
Ells van apostar per perdre's en )'Amor, cosa que fan ben pocs. Els alrres hi 
creuen, pero no s'abracen a l'Amor. L'Amor és insondable, un misceri, pero 
fa una invicació a través del roscre deis alcres. La tradició cristiana cé una 
frase lluminosa: «Qui no estima els homes, que veu, no pot dir que estima 
Déu, que no veu11. 

Per abandonar-se al buic, a l'Infinic, cal abandonar-se a l'amor aJs alcres 
homes, sense reserves ni condicions . .És aquí de debo on comen9a el sale al 
desconeguc. Anar cap als homes i estimar-los gram'icament, siguin com si~ 
guin, responguin com responguin. Per fer aquesc pas és necessari haver-se 
enamorar de l'amor, és a dir, de la vida. Després, llan~-se a !'aventura, a 
fons. I, compre! fer-ho no vol dir que hom hi trobi Déu, pero si Déu exis~ 
ceix, només el trabaran els qui han comeni;:at pels homes. 

Que passa amb el qui empren l'avencura d 'escimar cochom sense reser
ves ni condicions i no ttoba Déu? Traba !'amor, que l'omplira de vida. Un 
amor no infinit ni etern, pero que tendeix a l'infinic i a l'eternicac. Quina 
diferencia hi ha? Haura igualmenc guanyat la vida. 

Jesús, tanmaceix, parla de vida, vida abundanc i eterna. Podem creure 
que l'Arnor infinit i ecern fara perviure els amors finics? Milers de milions de 
vfccimes de la humanitat han sofert i han more. Em die: Ho han fet inúcil
ment? El seu sofriment només ha servit per engreixar els borxins? 1 jo mateix, 
que vise tranquil, pensant en roe de coses que em conforten i que em pro-



porcionen la pau interior, que vise instants intensos, eterns, per que tinc 

aquesr privilegi, que falta a tants milions de germans? 

Els an imals també moren, i molts paceixen, pero estic segur que el seu 

sofrimenc no és comparable al deis humans. Paga la pena ser persona per 

parir fam i veure com els fills se't moren, cant de fam com de malalries, o per 

la violencia d'alues homes ancihumans, i sense poder fer-hi res, com a canes 

llocs del món? Tenim consciencia, tenim inrel.ligencia, per sofrir més acro~

ment! Tenen raó els qui se'n van voluncariamenc? És verirac que més val no 

néixer? Un més enlla compensaría toe el mal soferr? 

He dir que potser els avantpassats, sencin r-se pares de nosalrres, haurien 

more conformats pensanc que els seus fills arribarien a la pau. Pero els qui 

ara pateixen i moren, i els qui ho faran dema, i dema passat, i l'altre, i l'al

tre ... no són avantpassacs nostres! Per ellsj no per mi, desicjo que la 

perdurabilicat de l'amor exisceixi, que el sofriment més gran trobi un amor 
més gran. 

No sé si les meves divagacions s6n gaire orrodoxes, pero aixo no em 

preocupa gens. El monjo benedictí i professoI de teología Evangelista 

Vilanova, a l'arcide sobre Tomas d 'Aquino de la seva Historia de La teologia 
cristiana escriu que «ens cal princípalmenc desmicificaI la imacge d'un Oéu 

funcional que respon massa bé a les necessitars de !'home religiós,,. Per a mi 

no es tracca de mirar les necessitats de l'home religiós sinó les de tots els 

homes, que al llarg de tants i canes mil.lennís només han fet que parir. Més 

recenrmenr, el també teoleg Teodor Suau, responenc a la qüesrió de creure 

en Oéu després del tsunami que va causar tants milers de morts a Indonesia 
i en altres Jlocs, deia que les consideracions que havia fer suposaven ((revisar 

a fons els nostres llenguatges sobre Oéu; Oéu creador, omnipotent, que roe 

ho sap; que tot ho té previsc; Déu provident . .. » Abans havia afirmar que <1(el 
miscerí) deixa una porta oberca a la pluralitat de les inrerprecacions», i posa

va dues alcernacives: (<hom el por assumir com a experiencia de l'absurd, o 

com a oportunitac de sentir». 

En realitat, dues opcions no són una pluralicar d 'interpretacions. Ha 

d'haver-n'hi d'altres. La meva és la que he exposac; ni experiencia de l'ab

surd ni oporcunitat de sentir: vivencia de l'amor. 
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AY:EISME 

IJateisme, el fet de no acceptar l'exiscencia de Déu d 'una manera ínti
ma~ent convens:uda i viscuda, exigeix un esfors: de lucidesa i de reílexió 
prpfunda. Cal mesurar imparcialmenc molces coses i moles fers per arribar a 
llna conclusió definitiva, que quan la persona és honesta i cerca la vcricar per 
'damunt de tot, mai no ho sera. Sempre quedara el dubte, roe i que hom 
intenci esbandir-lo amb noves reflexions. El maceix passa amb els cercadors 
de !'Amor. El dubte ens persegueix sempre. La cerresa absoluta és senyal ciar 
de falta de raciocini. Els argumencs a favor i en contra d' una posició es po
den descabdellar fins a l'infinic, ecernamenr. 

L'aceu a l'encaJs: de la lucidesa i, per canr, de la veritat, cambé ha de fer 
un sale en el buit, com el que va darrere de l'Amor. La veritat no la uobarem 
mai, i la lucidesa extrema ens dura a dubrar que siguem prou lúcids. L'ateisme 
convens:ur cerca el que Luc Ferry anomena une vi-e r!ussie, una vida reeixida, 
una vida bona, inspirada aJ nosrre O ccidenr can sois en vaJors humans, que 
ell identifica amb els valors cristians i aix( dóna morius a Onfray per decla
rar-lo aceu criscia. El maceix ve a passar amb Comce-Sponville. 

Alguns diran que són valors inventats pels homes, d 'alcres que només 
els hem descobercs, com descobrim les lleis físiques i macemaciques, que 
exisceixen fora de nosaJcres. El cosmos les obe'ia quan falcaven milers de mi
lions d'anys perque els homes apareguéssim a la Terra i en poguéssim parlar. 
Aquesta és la posició del fisicomaremacic Roger Penrose. És ciar que el cosmos 
no sabia res sobre !'amor, la compassió, la generositat, la bona fe, la valenria, 
la humilitat, Déu ... Per aixo, les dues posicions cenen els seus defensors. 
Tanmaceix, els millors d'dls coincideixen en el seu esfors; per aconseguir una 
humanitac millar, o, més humilmenc, per proporcionar als homes i les dones, 
comens;ant pels més proxims, l'oportunitat de viure amb més pau interior, i 
potser amb més alegria. 

Imagino que els ateus de debo, humanisres o no, que s'esforcen a fa
vor deis homes, pels motius que sigui , són can escassos com els reisces 
veritables, els que esrimen els altees. L'escassesa d'ateus aucentics contrasta 
amb !'abundancia d'ateus relatius, banals, deis que declaren que no creuen 
en Déu pero no saben raonar per que. Són els areus frívols, que es deixen 



arrossegar pels correnrs més en voga i que mai no s'han aturat a cet~exionar 
' nt un moment. 

També hi ha els agnostics, que declaren que no saben si Déu exis~eix, 
car no es pot comprovar ni la seva existencia ni la seva no-existencia. Els ~ui 
ho afümen amb sinceritac són els agnoscics conscients, que han pres aquesc~ 
posició després de molca reflexió i d 'haver-se compromes en una recerca 
seriosa i difícil, que els ha ducs a una decisi6, a fer un sale en el buic. 

Decidir amb pensament propi, no condicionar per ningú, per imel-li
genc que sigui, ni per l'ambienr sociologic o la moda, que no se sap si Déu 
exisceix o no, requereix haver sospesar cambé roes els arguments que ens 
podrien inclinar en un sentir o en un alcre, com en els casos del ceisme o 
l' ateisme, i a la fi, fer el sale cap a la incercesa, el buic, com els al eres. 

També moles deis que es confessen agnoscics no sabrien respondre amb 
coneixement a la pregunta de per que declaren que no es poc saber si Déu 
exisceix. Perque ho diuen els científics? És que en les coses que ens afecten 
vicalment deixem que siguin els alcres els que ens indiquin com hem de 
pensar i actuar? Si és aix( com obrem, abdiquem del noscre pensament i de la 
noscra llibertac i posem la nostra vida en mans d'uns alcres. Esclavirzem el 
noscre cervell i, per tanr, la nostra voluntat. 

Respondre seriosament a les preguntes anceriors és molest. Perque si 
demanavem a tants que es proclamen creiencs en Déu que fan amb la seva 
creen<;:a, els posaríem en un compromís. I si íl:iem el mateix amb canes deis 
qui es declaren ateus o agnoscics, ésa dir, si els demanavem que fan amb el 
seu aceisme o el seu agnosticisme, es quedarien cambé sense saber que con
testar. S' encén, que fan a favor deis al tres, en que la seva creen1ya o increen1ya 
els ha fec trencar amb la rutina i el soroll i els ha porcacs a preocupar-se de 
com ajudar els alcres, de com entrar en la vida de debo, la vida d'amor. 

Ja he die que si algú volgués fer el sale, en un sencic o en un alcre, quan 
escigués conven~uc de la vericat absoluta d'una opció, no el faria mai. Ro
mandria perpetuamenc en el dubce, sense decidir-se per res. Seria el castig a 



la seva índecisió, a la seva por. Per guanyar la vida cal estar disposar a perdre
la, perque si ens esforcem a viure amb tata la lucídesa que ens sigui possible 
constatarem que caminem per damunc un abisme d'incerresa, La incercesa 
no és solament física, qua.mica, és la realitat profunda de la vida. 

Teisres, areus i agnoscics, un cop fer el salt, rrobarem raons que explica
ran la nosrra decisió i ens hi aferrarem per sempre més, perque hem d'avarn;ar, 
hem de viure. Pero si les volguéssim explicar, perque caiguéssim en la cemp
tació de voler convencer algú, només convencedem els qui estiguessin 
previament disposacs a accepcar els nosrres arguments. És a dir, els que inru
·¡civament ja estiguessin preparars per fer el salt. O cls que no l'haguessin fet 
i que no el faran mai, perque per endavanc han triar el camí de no pensar i de 
seguir el que diguin els alrres, que és més facil o menys compromes. No 
obliga a pensar i a escollir. 

La sincericac de cada opció es veu en l'amor amb que obrem. Si actuem 
obedients als dictats d'una moral, d'una filosofia o d'una religió, i no a les 
propostes de l'ecica, de l'amor, no és verirac que hagim fec una elecci6 lliurc. 

CREENCES 

Toes creiem en alguna cosa: que l'horoscop anuncia que passara a les 
nosrres vides o que és una poca-soleada; que els homes del cemps de la radio 
i la telcvisió l'encerten sempre, de vegades o mai; que valem mole, o poc, o 
gens; que els altees són bons, o mediocres, o dolents, o que n'hi ha de coca 

mena; que la filosofia de la vida que hem adoptat és la millor; que la religió 
que professem és )' única vercadera; que Déu existeix o que no exiseeíx, o que 

no ho sabem. 

Creure no és res i ho demostra, si més no, la mulciplicitat de materies 
que poden ser objecce de creenr;:a, i l'escassa enticat de gairebé tates elles. Per 
aixo cal diferenciar creenr;:a, fe i vida. 

Hem vise que usem la paraula fe per designar la nosera confiani;a en 
alguns subjcctes que cenen una significació especial per a nosalcres. La pare
lla n'és un exemple, o Déu, i unes poques més, o pocser cap. En d llenguacge 
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normal barregem cenir fe i creure, i així rebaixem el sencit de la fe, de la 
confians:a, que redu"im al no-res de les creences. 

La creen~a és passiva, accepta allo que diuen sense interrogar-se gaire 
sobre la seva veracirat. La fe és més activa, exigeix haver pres una decisió, 

seguir un camf, encara que horn hagi prescindic de qualsevol pregunta. Poc 
ser resulcac d 'una intuYció radical. 

La vida autentica en l'home és !'amor. L'amor té un abast més gran que 
la fe i, naturalment, que les creences. L'amor no necessica la fe, si bé aquesta 
canc por estar al servei de la vida i ajudar-la com ser-ne declaradament ene
miga. Pensem en els místics i en els fanacics. Les creences, encara que amaren 
rota la vida, cenen en !'amor escassa profundicat. 

La majo ria de les creences de les persones s6n inconscients, creuen en el 
que sigui sense adonar-se'n, i és per aquesta ra6 que trobem canta gent que 
proclamen que no creuen en res, sense veure que la vida és un acce constanc 
de creure, des que ens despertern fins que ens adormim. 

No fadem cap pas si no visquéssim immersos en la creeni;a. Aquesta és 
l'ambivalencia del concepte. C reure és un no-res, i en canvi la creen~, el fet 
de creure, abasta toca la noscra vida. És com els acces rucinaris que fem cot al 
llarg del dia. Si haguéssim d 'escar pensant ;i, cada momenc quin és el ge.st que 
hem de fer a concinuaci6, no ens m oudem. Igualmenc, si ens entretingués
sim a esbrinar si cada pensamenc que ens ve al cap és una simple creern;:a o 
resultat d 'una reflexi6 profunda, sc'ns assecaria el cervell, fora del cas que 
haguéssim apres a eliminar els pensamencs inútils i a mancenir la ment en 
silenci. Pero aconseguir-ho és privilegi d'unes poques persones i la majoria 
ens movem a impulsos de les creences i de la rucína. 

Alguns pensen q ue l'essencia de la vida és el desig. Acruem impulsacs 
pel desig: desig de menjar, de fer l'acrivicac que ens agrada, de reposar, de 
llegir cal llibre, d 'anar a veure cal obra de tearre, d 'esrimar, de viure. La 
il-lusió, en el sentir d 'alegria pcr quelcom que ens esdevé o que és imminent 
que ens esdevingui, per quelcom que desicgem, com la il,lusió que ens causa 



retrobar-nos amb una persona que escimem i que fa temps que no veiem, té 
punes de contacte amb el desig. Perque desitgem sexualment una persona, 
ens omple d ' il ,lusió la rrobada acordada, que creiem que no ens fallara. 

Són múltiples les coses que ens il-lusionen i poddem dir que la il -lusió 
cambé forma pan de l'essencia de la vida, si cal essencia és el desig. Dcsirjar 
una persona, una cosa, o un esdevenimenc, i no il -lusionar-nos amb l'objecte 
del desig sembla una concradicció. Pero jJ .lusió, desig i creenc;:a no són la 
mareixa cosa. A cada pas ens trobem amb situacions que no són cap ¡J.lusió 
i que no desitgem pero que creiem que ens arribaran. La ft pactada del con
tracre de treball, l'acabamenc de les vacances i la represa d'una feina feixuga 
i desestimulant, no gens il-lusionadora ... 

No hem de confondre creen;a i esperanra. La creenc;:a canc fa referencia 
al presenc com al futur. Creiem en el que ens esca conranc aquesta persona 
concreta que en aquesc precís instant és davant noscre, o creiem que cierna al 
matí ens llcvarem amb puntualitat. L'esperans:a, mira només al furur. H i ha 
alguna cosa que ens manca i que cenim l'esperanc;:a que algun dia aconsegui
rem posseir, que ens tocara la grossa de la lotería. 

La creenc;:a tampoc no és el mateix que !'espera, ni aquesta es confon 
amb l'esperanc;:a i; tanmaceix, !' espera participa de coces dues. El qui és a 
l'escació de tren esperant !'arribada d 'una persona determinada crcu que 
aquesta esta en camí cap a ell. Potser ho té confirmat del toe perque ha rebut 
una trucad;¡ relefo nica des del rren de l'home o la dona que viatja. l:.s un 
presenc innegable, que l'omple d'il-lusi6 i que el fa estremir de desig. Aixo 
no obstant, la persona encara no és al seu davanc, encara no l'ha abra~ada, 
encara toe resta en el futur, per molr immínent que sembli. Un accident a 
darrera hora, fins i roe dincre de l'escació, poc convertir )'espera en desespe
ració. L'esperanya de reunir-se amb ella s'ha frustrar per sempre; una espera 
inútil, una il-lusió esrroncada, un desig que potser s'exacerbara davanc la 
impossibílitat de correspondencia. 

La creens:a, és una mena de cercesa, fonamentada o no; l' espera, un gaudi 
anticipar d 'una cosa que donem per descompcar que es produira; gaudi i no 
temor. Si ternero un mal imminent, com ara que ens caigui al damunr una 
bomba duranc un bombardeig, direm que l'esperem? I..:esperan~ és quelcom 
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molt difús; l'esperani;a de sonir sans i escalvis del bombardeig, de recuperar la 
saluc perduda. El desig és un impuls espontani cap al gaudi d 'allo que ens 
i[.lusiona, escigui al nostre abase immediat o no¡ el desig de menjar una vian
da, queja cen im o que em cal comprar. La il-lusió és sempre un mociu d'alegria. 
La il•lusió que em fa que m'estimin, que hagi recuperac la saluc. 

*** 

La percepció sensible ens presenta alto que veiem, que senrim, que to

quem, que olorem, que tastem, com a pertanyenc al món exterior o al nostre 
cos. 

Creiem que són. I creiem que som. O no? És coc pura il-lusió, en el 
sentir d'un engany deis nostres sentits? Existim tal com pensem que som? 

Hi ha biolegs que arriben a dir que l'hemisferi cerebral esquerre, que és 
on resideix la facultat cognitiva en la majoria deis humans, és un gran men
tider. No podem estar segurs de res. Stevcn Pinker, en el !libre cicac abans, 
escriu que «tenim cotes les raons per pensar que la consciencia i la presa de 
decisions sorgeixen d'una activitat electroquímica de les xarxes neuronals 
del cervell. Pero com unes molecules en moviment produeixen uns sentí
menes subjectius (en oposició a simples calculs intel•ligencs) i com elaboren 
decisions que prenem Uiurement (en oposició a una conducta causada), con
tinuen sene enigmes per a la noscra psique plistocena». I afegeix: «El noscre 
món sempte podría contenir una espuma de misteri•. No sabem res. Val la 
pena de creure? 

Visquem allo que sencim ara i aquí, visquem la realitat tal com la cap
tem, sigui com sigui en eJ fons, i escimem. L'amor no és una creen~a, ni una 
espera, ni mole menys una esperan~a. no és cap dubce. És la cercesa absoluta. 
L'amor és vida i allo que ens fa sentir vius. 

ESPIRJTUALITAT 

I.:espiricualitat és la qualitac d ' espiritual, segons el diccionari. I espiritu
al és expressac com «que és esperit; pertanyenc a l'esperit, no material». 
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Quanr a I' esperit, el noscre diccionari parla de 1csubscancia subcil que es 
considera com a principi de la vida», deftnici6 que només pot ser acceprada 
pels qui creuen en la dualitat cos i anima. Per aixo, Comre~Sponville, al seu 
Dicionnaire philosophique, diu que c1és la potencia de pensar, en tanc que 
accedeix a la verirat, a !'universal o al riure,, i més aval!, que ccés el cos en 
acce, en canc que posseeix la veritat en pocencia11. 

Entre les coses que Comce-Sponville busca en l'espiricualicac, que ins
taura, que croba, enumera l'univers, o l'inftnit, o el silenci, o la presencia de 
tot en tot, o la immanencia, o l'ererna successió universal, o la presencia 
universal, o la veritac universal. J explica que l'espiritualirat laica o sense 
Déu seria una espiritualicar de la immanencia, de la meditació, de la unitat, 
de la ftdelicac, de l'enscasi, de la concemplació, de !'amor, que desembocaría en 
una experiencia d 'ecernicac, de plenitud, de simplicicat, d'unirat, de silenci .. . 

Verament engrescador, pero la veritat última, toral, romandra inassoli
ble. Sempre subsiscira el misterí, com vénen a dír el filosof Luc Ferry i el 
bioleg Jean-Didier Vincenc a Qu'est-ce que l'homme?, i com hem vise que diu 
Steven Pinker. Som fills de l'atzar, incercesa absoluta. 

Si els humans un dia arribaven a la física del roe, voldria dir aixo que no 
els quedaría res més per saber? No ho cree, pero si aquesc fer extraordinari 
succe"ia, si aconseguien saber-ho toe o no ignorar res, estic segur que repre
sentaría la fi de la humanitat. Mancats de l'estfmul que ha impulsat sempre 
la nostra especie, que ens incentivaria? No fer res, no pensar, no dcsicjar, no 
investigar, no descobrir, c.reballar només per obcenir diners i gasear-los en 
diversions o refenc-se al llit no són objeccius cobejables. 

Conscients d'aquesta realicar, els qui parlen de vida eterna s'hi referei
xen com a vida d 'amor infinic en un presenr etern. És difícil d'encendre, 
pero té l'avamarge d'expressar una accivicat que coneixem bé i que sabem 
que és la millor que podem e1nprendre a la Terra. 

D'esperit en sorgeix la paraula espiritualitat, espiritualicars: espiricuaH
tat franciscana, benedictina, jaina, zen, laica ... 



Per als qui creuen en uha anima diferent del cos, dir que un aceu és 
espiritual els resulta un concrasentit. Pero jainisme i budisme s6n anome

nades religio ns sense Déu i es por fer referencia a la seva espiricualirat, can 
profunda com la de les religions teisces, com la de !'home o la dona aceus. 

Hi ha filosofies, i no solament reJigions, que cambé afirmen l'exisrencia 
en l'home d'un element diferent del cos; n 'hi ha que asseguren que cot és 
esperic, o no-res, i que 1a materialicac és inexiscent o bé que representa una 

corrupció de l'esperic, i n'hi ha que només accepcen l'existencia de materia, 
de manera que allo que els al eres designen com a funcions de I' esperic ells les 
consideren simples acciviracs fisiologiques; és a dir, una de les múltiples fun
cions del cervell. Aix{, dones, esperic i anima serien equivalenrs a ment. 
L' espiricualicat seria el cultiu de la mene, el seu desplegamenc maxim i har
moniós. 

hs important assenyalar que en l'accualicat l'escudi sobre animals ha duc 
moles invesrigadors, com ara Marc Bekoff, a parlar d'una mene animal, o de 
certs animals, d'emocions, d 'una cognici6, d'una consciencia de si mateixos, 
el que els anglosaxons anomenen un sel[. Observanc i descobrinc les funcions 
superiors dels animals, deis noscres germans, ens acansem al coneixement de 
nosalcres maceixos. 

És evidenr que la ment es por rreballar de for~ maneres i no rores for
men pare d'una espiritualicat. Dedicar una estona a no pensar, amb la mene 
en buic, concentrar en aquest buic, o en un pune, en la respiració, en el propi 
cos, en una paraula, en una llecania, un mantra, un par~graf de l'evangeli, en 
la p resencia de Déu, sense cap ftnalitac o amb la d'esdevenir amor, o d 'unir

se amb la divinirar, o trobar la veritar universal, és una practica considerada 
altamenc espiritual. Segons Adorno, l'autordlexió és «el fermenc de !'experi
encia espiritual». Ho és cambé extasiar-se amb el silenci del hose o el murmuri 
d'un rierol, i cambé fregar placs o creure la pols, concencracs en aquestes 

accions. Dios anda en los pucheros, deia Santa Teresa d'Avila, i no puc dd
xar de remarcar que contemplar amb emoci6 el cos nu de l'esrimat o 
l' estimada, com els amanes del Can tic deis can tics, perrany a I' espirimali
cat més sublim, i la contemplació admirada no té límit d ' edac, si la inspira 
l'amor. 



Sera, per tanc, la incenció que presideíxi una acció, un creball o una 
distracció, una vida, el que determinara si s'esta en l'ambit de l'espiritualira t. 
Quina ha de ser la incenció? El budisme zen ens dira que la praccica del zen, 
d'((estar asseguts» concencrats en la posició del cos i arenes a la respiració, 
s'ha de fer sense cercar-hi res, ni les experiencies més elevades, el satori. Aixo 

no obstanc, Taisen Deshimaru, que és qui ho aconsella, ens explica que un 
practicant del zen, quan canea una porra s'atura un moment abans de rancar
la del toe, per evitar que faci soroll i pugui molestar algú. I que si concentrar 
del roe en la posició del cos senr que algú necessica ajuda1 abandonara el 11no 
fe r» que fa i correra a posar-se al servei del necessicar. D'alguna manera, 
dones, busca créixer en l'amor. En l'aJtre excrem, peral reisra l'espiritualitat 
cerca la unió amb la divinirac, l'engendrament del Verb en l'anima1 segons el 

mestre Eck.hart. Amb quina ulterior finalítat? La d 'escimar els alcres. Per 
aixo Santa Teresa d '.A.vila indicava a les seves monges que si alguna escava 
concentrada en l'oració i una persona demanava ajuda, calia que abandonés 
roe seguir la seva oració i corregués a socórrer el necessicat d'auxili, coinci

dencia absoluta amb l'espiritualitac zen. 

*** 

El mot espiritua!itat, com tants d 'aJcres, esta molt deteriorar. En gene
ral, aceus i agnostics no solen parlar de viure una espirirualitac, bé que alguns 
no la defugen, com Corme-Sponville. Només que ell diu que en l'espiricua
litat l'ateu com ell no és !'amor el que hi troba, sinó la verirat universal. I jo 
em demano: pot existir veritat més universal, í alhora més personal, més 
infinita i aJ mateix cemps més ínfima, que !'amor, que naixent en el meu cor, 
can insignificant, vol abastar-ho tot i torhom? I.:Amor infinir i ecern, el cos
mos, la humanitat i cada home i dona? Toe i així, trobar !'Amor no és crobar 
la veritat absoluta. Podra ser universal, perque cocs hi podem arribar, pero 
mai esgotar. Precisament perque !'amor tendeix a l'infinic i a l'eternicat, sempre 
quedarem cures, mai no el posseirem del tot. Mai no podrem dir que hem 

exhaurit la vericat. 

I:espiricuaJitat té per a mi una finaJitat ben concreta, implícita o explí

cita, que és fer-nos capa~os d'esümar. És l'aJimenr de l'amor. 
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RELIGIÓ 

Fichce, a Die Gnmdziige des gegenwi:irtigen Zeitalters, acribueix a i<la re
ligió veritablel>, o «la religiositat interior», una tal iníluencia sobre !'home 

que ((el perfecciona ínteríorment en si mateix, el fa absolutarnenr una sola 
cosa amb si rnateix, i absolurament lliure, i absolucamenc dar i feli<;; amb 
una sola paraula: perfecciona la seva dignitac,1. 

Fichce considerava el cristianisme com única religió veritable, pero és 
indubtable que per als europeus del 1806 toces les al eres manifescacions rel i
gioses eren falsedats filies de la superstició deis pobles que ells havíen de 
civíliczar i cristianiczar. 

Comen<;ava aquestes divagacions parlant de llibertar, d'igualtac, de jus
cícia, d'aquelles accuacions que poden proporcionar la felicitar als humans, i 
en arribar al final ens trobem amb una afirmacíó que, si fos vericat, ens 
donaría la clau per obcenir-la. Fichre es refereix a la re.ligió verirable i a la 
religiositat interior, que sembla que podríern equiparar amb l'espiricualitat. 
Si fossin equivalents, poca cosa més puc afegir al que he escric abans. Aixo 
no obstant, J'adjectiu veritab/e que acompanya la paraula religió ens fa dema
nar quina és la religió no vericable. En aquesc passatge no es por referir a les 

religions no cristianes, perque aquella dedaració es traba en el mateix text 
on es diu que (<en aquest maceix sentir és pres cambé el mor religió en el 
judici que aquesta epoca expressa habicualment pe.r si mateixa a proposic de 
la religiositat, en la q ueixa coneguda, i que es traba gairebé a toces les llen
gües, referenr a la decadencia de la religiosicar, especialrnenr encre el poble». 
Parla del criscianisme que decau, en especial entre el poble. Exisceix un cris
cianisme, una religiosirat, que perd for<;a; per tanc, segons ell, que no 6 
veritable, o ho és menys que l'anriga. 

Si l'espiritualitat 6 scmpre bona, la religió, o la religiositac, poden no 
ser-ha. Vec aquí una diferencia profunda entre els dos concepces. L'home 
espiritual sera sempre beneficiós, men rre que l'home religiós canc pot ser-ha 
com no. Que segons Fichte uns visquin una religi6 veritable i uns altres no, 
vol dir que existeix una religió bona i una altra que no ho és. I aixo, l'any 
2007, ho podem fer excensiu a qualsevol religi6 no cristiana. 



La religió no veritable no és simplemenr la supersticiosa, ni la que no 
penetra dins la persona i resta superficial, aferrada a practiques purament 
ricuals, sinó sobreroc la posicivament maligna. És la religió que en nom de 
Déu fa macar, com més persones millor . 

••• 

En les religions amb jerarquies inamovibles, no democrariques, fins i 
tot les persones amb desigs d'amor es veuen arrossegades a la rigidesa mental 
si arriben a crobar-se en un lloc de responsabilitat. S'han deixac embolcallar 
primer, i penetrar després, per una pega subtil que els immobilirza i els im
pedeix parlar de manera diferenc de la que els dieren. Que pocs n'hi ha que 
tinguin fo r~a suficient per no permetre que l'abras:ada paralitzadora els do
mini! N'hi ha, per son, pero són ben escassos. Un Casaldaliga n'és un exemple, 
i un Romero. 

.. .. 
La religió, en el seu aspecte posiciu, com constatem ja en els escrits de 

Fichce de l' any 1806> és a dir, de fa dos-cenes anys, no arriba al poble. La 
«religió veritable», la que impregna i conforma la vida, és propia d'uns pocs, 
d'una mena de privilegiacs, que han assolic la pau interior, i a voltes la felici
tar -alguns monjos i monges, de quaJsevol religió, aJgun capella i alguns 
laics, homes i dones, potser més dones que homes-. Aquelles persones rcli
gioses que Comte•SponviUe va con~ixer i de les· quals diu que eren «creients 
vertaders l'evident superiorirat dels quals, almenys en relació amb mi, era 
massa deutora de la seva fe com perque jo m'atreveixi a condemnar-Ja. La 
religió només és odiosa quan desemboca en l'odi o la violencia; ja no és 
religió, és fanatisme». 

El cristianisme, diu també Fichte, ha influ'ít en els coscums, la moral i 
J'ordenació jurídica europeus i ha estat un factor de progrés. Pero l'egoisme 
roman ben viu en el cor de tots. Lodi i eJ meoyspreu per l'altre afloren a 
cada moment, en forma de guerres i mortaldats, d ' explocació despiecada que 
deixa innombrables famílies en la pobresa o la miseria, de negativa a qualse
vol reclamació de més llibertar per pare deis grups minoricaris. Per aixo les 
religions han fracassar en el seu proposir de fer toes els homes i les dones 
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millors, i tan sois han uiomfat entre les masses quan les han impulsades a 
l'odi i la barbarie. I és que les religions s6n estructures, una de les molces que 
els humans consrru'im, bones o dolences, segons com les usem. 

De fer, el cristianisme no és cap religi6 sin6 una proposra d'amor i en 
ell hauria de renir una ressonancia essencial el 11Serm6 de la muntanyai,, que 

Jesús va adre~r a una multitud formada per gene del poble. Quan Pau de 
Tars, seguidor seu, va valer predicar al culrivat públic de !'agora d'Atenes, bé 

podem dir que va rebre una :xiulada general. 

El missatge de Jesús no anava destinar a les elics culees i menys encara a 
les poderoses, sin6 a les gernacions pecadores, egoistes, ignoranrs, pobres, 

.afligides, i cambé a les bones i afamades i assedegades de justícia, amb el cor 
net, tompassives, conciliadores, perseguides per defensar la juscícia o per 

causa de Jesús, o que ho podien esdevenir. Aquestes multituds havien de 
convertir-se en la sal de la Terra i la llum del m6n. 

De nosaltres <lepen l'elecci6. 
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