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SI NO EM TROBES DARRERA L’AUTOBÚS 

Amb el 2014 hem pogut comprovar que després de gairebé quaranta anys, molts dels 

protagonistes principals, secundaris o terciaris de la tragicomèdia de la Transició, han 

iniciat la retirada resseguint la senda dels elefants,  darrere l’escopeta nacional. 

I a continuació, el cor, tramoistes, comparses i figurants, gent del carrer que hem 

envellit fent l’onada a aquelles figures històriques i hem compartit la pulsió del mateix 

temps:  El mecanoscrit del segon orígen, Gary Cooper que estás en los cielos, el Perich, 

Mari Trini, Carme Riera, Espriu, Candel, Maria del Mar Bonet, Serrat, Llach o Raimon: 

“al vent, la cara al vent, el cor al vent”... 

Però ara toca obrir pas una joventut que no va votar la Constitució ni la monarquia 

franconstitucional, un jovent amb ganes de canviar les coses i amb elles, l’auster 

determinisme de la troica, el fonamentalisme de les lleis i l’anacronisme d’una 

monarquia que ha demostrat un casticisme insuperable. Felip VI no pot ser espectador 

ni oblidar que la institució que representa  mai ha estat votada per uns  súbdits caiguts 

del cel, com una d’aquelles herències que acaben dipositades a Andorra o  Suïssa...  

Tanmateix,  les reformes que han de venir després d’una llarga temporada d’espoli per 

part de les patriòtiques elits extractives, seran insuficients sense l’autocrítica que 

comença a desaparèixer tan bon punt s’olora el poder. En contrast amb la vella política 

que sacralitza els líders dalt de la piràmide, semblaria que la gestió de la nova política 

hauria de ser col·legiada i compartida de manera horitzontal, corresponsablement, de 

baix a dalt i de dalt a baix. Però si a un cercle com a símbol,  li afegeixes un centre o un 

punt al mig, passa a convertir-se en una roda que gira al voltant de l’eix, com una sínia. 

El risc  és prou  conegut: “el que es mogui, no surt a la foto”,  la quadratura del cercle. 

Respecte al discurs nadalenc de Felip  al·ludint a una corrupció tant familiar, semblava 

que feia una mica tard. Com qualsevol altre persona, el rei coneix les raons per les quals 

una part de la ciutadania es mostra activament decidida a votar alternatives al 

bipartidisme, que amb la complicitat de les institucions, tant ha contribuït a  la corrupció 

actual. 

I seguint amb les seves paraules sobre els sentiments dels espanyols que portem 

Catalunya al cor, sospito que els cors bateguen de manera diferent a les Espanyes, on 

una part encara desprecia cuanto ignora: li recomano al jove monarca revisar 
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hemeroteques, tertúlies radiofòniques i televisives dels últims anys per no confondre el 

cor amb les vísceres ni l’afecte amb l’abraçada de l’ós. Que escolti entre d’altres les 

intervencions a cor obert de Wert, ministre d’Esport, així com les dels ministres 

d’Exteriors fent d’Interior i d’Interior fent  d’Exteriors, Hernández i Fernández bategant 

a l’uníson amb el Tribunal Constitucional, la imparcialitat de la sístole, i la Fiscalia 

General, la independència de la diàstole.  

Portar Catalunya al cor i no deixar votar la seva ciutadania, permet sospitar que ens 

volen col·locar un marcapassos, quan és ben sabut que els sentiments de pertinença  no 

es poden implantar, a diferència del passat en el qual tothom marcava un pas uniforme. 

Es tracta dels sentiments però també, d’un problema polític, de reconeixement mutu, 

com han recollit els mitjans internacionals davant les manifestacions multitudinàries i 

pacífiques d’una part significativa del poble català, que vol decidir sobre el seu futur 

nacional. Poder votar com va passar al Quebec o a Escòcia, exercir un dret que forma 

part dels principis democràtics i saber l’opinió de la ciutadania és la millor resposta als 

immobilismes ideològics que obliden que existeix legislació internacional per impedir 

que les majories s’atorguin, per secula seculorum, la representació sentimental i política 

de les minories.  

Però, deixem de banda la immediatesa de les notícies: quan vaig començar a escriure 

aquesta carta desconeixíem l’anunci tant esperat de la loteria de Nadal, que havia de 

precedir la cantarella infantil de nenes i nens del col·legi de San Ildefonso, desvetllant 

els números de la sort. Els publicistes saben com fer-ho per tocar la fibra sensible de la 

gent, emocionar amb imatges de solidaritat sense, per això, deixar de promoure el 

consum de l’anunciant de torn. Encara recordo la melodia d’una marca de torrons de fa 

uns quant anys, “vuelve, a casa vuelvee por Navidaaaad”... I el retrobament emocionat 

amb la família en dies tant assenyalats. Els mateixos publicistes podran encarregar-se  

tot seguit de la propera campanya electoral del  partit que pagui, les enquestes permeten 

saber què inquieta la gent i per tant, escenificar una imatge de futur que il·lusioni i  

acompanyar-la dels eslògans que identifiquin el líder o el seu govern, sabent que si 

tornen a guanyar els haurà tocat la Grossa de sobresous, portes giratòries, targes negres i 

adjudicacions a dojo. La servitud de la política, ja se sap, l’amor a la pàtria. La compra 

de la loteria permetrà capgirar el destí de biografies anònimes, a les quals deixarà de 

preocupar per una bona temporada que el govern espanyol hagi abonat trinco tranco, 

1.350 milions a l’empresa Castor del mecenes Florentino Pérez, una indemnització que 



3 

 

pagarem els consumidors durant 30 anys, en diferit. I tot això en un context i un futur 

poc il·lusionant com explicava en un article, el catedràtic d’economia Josep Oliver 

Alonso: 

“ En suma, i malgrat els intents de presentar un futur més o menys favorable, 

l’anàlisi de la comissió Europea destil·la pessimisme i preocupació pel caràcter 

estructural de molts dels problemes que detecta en els principals països”.  

el color de la pell i l’altre 

Els dimecres agafo el tren a Sans a quarts de deu de la nit, arribo tard a casa. Com que 

encara tinc per una estona, surto fora a respirar l’aire fresc. Sembla que el grup de dones 

del barri que reparteixen menjar  han acabat la feina. A un cantó de la paret de l’estació, 

una senyora gran estén els seus cartrons per passar la nit, al costat, un carro de 

supermercat amb les seves pertinences, parla sola. Dubto, i finalment m’aproximo amb   

una moneda. Em mira i respon somrient: “gràcies, no accepto almoines”. Una lliçó 

inesperada.  Aquella dona no necessita almoina, només un sostre, la societat l’ha deixat 

fora, o ella s’ho ha guanyat per irresponsable, i les complexes lleis del mercat (guanyar 

sempre), són alienes a la contradicció d’acumular milers d’habitatges rescatats amb 

diners públics, però sense habitar, són les regles de joc dels escurabutxaques. 

No és fàcil posar-se a la pell de l’altre, penso quan em protegeixo de l’entorn amb els 

auriculars abans de baixar a l’andana. Tanmateix, mentre sona Bruce Springsteen em ve 

al cap, acompanyat també d’un somriure, la nit que em va tocar dormir al ras, el 

desembre farà dos anys. Al matí havia  iniciat un dejuni testimonial a la feina per un 

tema no laboral que finalment es va resoldre favorablement, gràcies al suport dels 

representants sindicals; la gent del Servei i dels serveis mèdics ben a prop. Tanmateix, 

un dejuni plantejat de manera seriosa representa estar disposat a passar dies i nits al 

mateix lloc, però la primera nit no vaig obtenir autorització per pernoctar dins de 

l’edifici, les normes són les normes, i em va tocar dormir  a la porta, com la senyora de 

l’estació. Visc fora de Barcelona i no podia preocupar la família, a més la mateixa 

prohibició m’obligava a mantenir la meva decisió “in situ”, demà ja veuria. De tant en 

tant estacionava  o desfilava el cotxe dels de seguretat, amables; però l’edifici només era 

accessible per a ells. Recordo que, tot i l’anorac i  el sac de dormir, amb el  pas de les 

hores, l’aïllant de goma a terra resultava insuficient, faltaven els cartrons...  Per protegir-

me del vent vaig fer com aquella dona, situar-me al costat d’una paret, però en una zona 
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que a la nit convoca transeünts diversos, la paret ran de terra desprenia la mateixa pudor 

que els racons de l’estació, convertits en urinaris improvisats. Al igual que les persones 

que ronden aquells carrers, vaig haver d’amagar-me entre els arbustos que guarneixen 

l’edifici per fer les meves necessitats, en dejuni has de beure molta aigua. 

Afortunadament la llarga nit no coincidia amb cap de setmana i va resultar tranquil·la, 

malgrat que, estirat a terra dins del sac, no podies sostreure’t a la curiositat dels 

noctàmbuls que et miraven com al personatge metamorfosat de Kafka, un estrany 

pendent dels sorolls, els crits i salutacions de zona universitària-at night. Pels pocs dies 

restants, van deixar-me un pis a unes parades de metro per poder dormir i dutxar-me per 

tornar al dia següent. El “pont” de la Constitució a la porta de l’edifici, comprovant les 

absències significatives als moments difícils, però amb la imminència d’un desenllaç 

favorable per tothom.  

Mentre escrivia aquestes ratlles s’anunciava la inauguració del Barcelona Pensa, un 

festival de filosofia amb col·laboracions públiques i privades i una excel·lent 

programació destinada a crear espais, debats, exposicions i cinefòrums. Aproximar la 

filosofia a la ciutadania i reflexionar en companya de la pintura, el teatre, les  

perfomances o el cinema. Un festival per debatre, així mateix sobre com articular la 

construcció social de l’espai públic i homenatjar Michel Foucauld: el saber com a  poder 

o vigilar i castigar. La filosofia surt dels àmbits de la teoria acadèmica i baixa al carrer, 

on va néixer.  

D’haver realitzat  el dejuni aquests dies, crec que s’hauria pogut incloure perfectament a 

l’esmenta’t festival a manera de perfomance al carrer, una acció artística improvisada 

per ajudar a pensar les coses de cada dia i, casualment, d’alguna nit. El pensador dins 

del sac com una crisàlide, els de seguretat vigilant l’edifici  i de transfons, les veus, crits 

i alguna sonata d’un veïnat  poc interessat en el cogito cartesià, però com qualsevol de 

nosaltres dins la seva pell, intentant trobar una mica de sentit a tot plegat, filosofia pura 

i dura. I per ajudar a pensar una perfomance tant personal, un cartell amb la vella 

consigna   marxista: “mai formaria part d’un club que acceptes com a soci algú com jo”.   

poder i saber 

Per la filosofia existencialista, les respostes a les preguntes clàssiques, què és l’esser 

humà, què representa Déu, què haig de fer amb la meva vida o què puc saber sobre la 

realitat que m’envolta, dependran de la idea que cada persona s’hagi fet de l’existència 
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humana. Parlem d’una realitat  inqüestionable, personal i subjectiva: constatem la nostra 

experiència d’existir, més enllà de les possibles hipòtesis sobre la seva causa, el seu 

sentit o l’absència de sentit.  Alguns trets com l’angoixa o el desassossec davant el fet  

consumat de viure o la necessitat de pal·liar la immediatesa d’una subjectivitat que 

s’interroga moralment, es trobarien ja en Sòcrates, l’estoïcisme i, posteriorment  en 

noms  com Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Marcel o Merleau-Ponty.  

També, la narrativa identifica similars interrogants en novel·listes com Kafka, 

Dostoiesvski, Simone de Beauvoir, Camus o autors de teatre com Beckett o Ionesco.  

En el cas de Frank Kafka, la relació difícil amb una família contrària a la seva vocació 

literària, la feina burocràtica, els fracassos sentimentals o la tuberculosi, propiciarien el 

seu pessimisme, l’amarga ironia a obres tant  conegudes com El castell: l’agrimensor K. 

es mostra  impotent davant d’un  poder representat per un castell al qual no pot accedir, 

malgrat que els seus senyors siguin els que l’han contractat. Les mateixes normes  

desconegudes o la complexitat de la burocràcia, ens introdueixen en una altra novel·la 

del mateix autor, El Procés, i la perplexitat del protagonista  processat per no se sap 

quina raó. Superat per l’amenaça d’alienació d’una fràgil identitat... 

Les interpretacions sobre les obres d’un dels grans autors del segle XX, són variades; 

per algunes visions, El castell  i  El procés permetrien una lectura metafísica, Kafka farà 

ús de les al·legories i situacions paradoxals per expressar una relació torturada amb la 

divinitat o simplement, per constatar l’absència o la mort de Déu, anunciada pels 

filòsofs de la sospita, Marx, Nietzsche, Freud, en un  context  que alguns considerarien  

de crisi de fe generalitzada a tota Europa.  

Per altres lectures, les  novel·les de l’escriptor txec anticipen la insignificança dels 

protagonistes davant la maquinària del poder, l’absurda amenaça d’una burocràcia 

opaca i poderosa i l’adscripció involuntària a un pensament únic, incert i arbitrari, que 

explicitaria el seu ascendent amb lleis i normes irracionals. L’absència de sentit davant 

una realitat que el protagonista sap que no controla, el sentiment de culpabilitat... Una 

realitat alterada per les descripcions i respostes de l’alcalde, l’advocat o el funcionari de 

torn. Com si amb aquell argumentari concloent sobre el poder, Kafka volgués advertir 

de la ventada que obriria pas als totalitarismes dominants a part d’Europa durant el segle 

XX, fa quatre dies. 
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A El castell, quan l’agrimensor K. parla amb l’alcalde del poble per esbrinar la sort del 

seu contracte o de l’expedient que justifica el viatge, ha de sentir coses com aquesta: 

“A aquella ordre, de la qual ja li he parlat, vam respondre, agraint-los, que no 

necessitàvem cap agrimensor. Sembla, però, que la resposta no va anar a parar a 

la secció primitiva, que podem anomenar A, sinó, per error, a una altra secció, 

que podem anomenar B. L’oficina A es va quedar sense resposta, però per 

desgracia l’oficina B tampoc no va obtenir la nostra comunicació completa; sia 

que els fulls de l’expedient es quedessin aquí, sia que es perdessin pel camí – a 

la mateixa oficina, no, això ho asseguro jo-, de tota manera el fet cert  és que a 

l’oficina B només arribà una carpeta buida, en la qual hi havia una nota que deia 

que l’expedient inclòs, que per desgràcia en realitat ja no hi era, corresponia al 

contracte d’un agrimensor”. 

Vaig tornar el dimecres següent, però la dona invisible de l’estació no hi era, el seu lloc 

l’ocupava un home dormint dins del sac. La incomoditat d’aquella situació, saber que 

no hi ha prou amb l’almoina, em va traslladar als imaginaris del Poder, per dir-ho 

d’alguna manera, aquella cosa abstracta i sobretot fatídica, irrebatible, inqüestionable, a 

la qual aquella senyora necessitava interpel·lar en la meva persona: “gràcies però no 

accepto almoines”. No pots deixar gent al carrer i pensar que forma part dels efectes 

col·laterals d’una legislació de cames ajudeu-me a rescatar caixes d’estalvi!, les 

mateixes que s’anunciaven fins no fa gaire com qualsevol anunci nadalenc: “persones al 

servei de persones”. També vaig pensar que aquest poder imaginari, però que té un 

abast ideològic i un efecte pervers, també es podria identificar amb l’establishment, gent 

anònima i no escollida democràticament, però amb capacitats demostrades per les seves 

connexions amb la classe política, les finances i uns mitjans de comunicació que paguen 

i condicionen. Protegits als paradisos fiscals, la impunitat legal i moral, la immunitat 

moral i legal,  no se si m’explico, Kafka... 

De viatge cap a casa, assegut còmodament al tren, rumiava com d’agosarada podria 

semblar la decisió de  Rosa Parks, la ciutadana afroamericana que durant la segregació 

racial als anys 50, es va negar a aixecar-se del seient de l’autobús per deixar-li a un 

blanc. El seu gest personal va iniciar una protesta de boicot al transport, un moviment 

de desobediència civil que s’estendria per tot el país. Un moviment pacífic, inspirat en 

la no-violència ghandiana i liderat per Martin Luther King, l’activista dels drets civils 
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que gràcies que una dona anònima es va negar a anar darrera l’autobús, havia pogut 

expressar el seu somni. Però, ella amb la seva negativa i els milers de persones que es 

van mobilitzar durant el boicot, omplien de sentit totes i cadascuna de les paraules de 

Luther King a Washington, ressonant encara davant el monument a Abraham Lincoln:  

“No, no, no estem satisfets, i no estarem satisfets fins que la justícia no baixi rodant com 

les aigües i l’equanimitat com un corrent poderós.” 

el problema del bé: el cor de les tenebres 

Cada cop són més vells, els veterans i veteranes de les guerres, també les medalles que 

pengen dels seus pits. Ex-combatents en els dies significatius de les pàtries i al seu 

costat autoritats, familiars de les víctimes d’un passat/present i públic. La memòria 

històrica i amb ella, les coses que no haurien de repetir-se: la Primera Guerra Mundial, 

les guerres civils, la Segona Guerra Mundial, L’Holocaust del poble jueu, la Nakba 

sobre el poble palestí, Armènia, Hiroshima, Vietnam, Cambodja, Guatemala, El 

Salvador, Afganistan, Tibet, Ruanda, Sudan, Sàhara, etc, etc, etc...Els totalitarismes 

polítics i religiosos, la desigualtat, la injustícia, l’opressió, la barbàrie i de rerefons, el 

problema del mal. 

El problema metafísic del mal, a societats amb cultures i mitologies variades, se situa 

com a part del diàleg permanent entre les deïtats de l’imaginari cultural i els seus 

interlocutors. El va exposar fa molt de temps un clàssic, Epicur,  amb una  paradoxa que 

es podria resumir així: “si Déu és bo i omnipotent, per què permet el mal?” De  fet, la 

pregunta planteja com aproximar o fer compatibles l’existència d’un possible Déu 

investit d’omnisciència, omnipotència i omnipresència  amb el patiment humà i els 

estralls del mal a la nostra existència. Per teòlegs, metafísics o filòsofs de la religió,  

Déu i el mal serien incompatibles,  donat que un Déu que permet o accepta el mal no 

pot ser totalment omniscient ni totalment omnipotent ni totalment omnipresent. I davant 

la prova empírica d’una humanitat obstinada en corroborar-ho, la paradoxa necessita 

recórrer al lliure albir, la capacitat per decidir de cada persona d’acord a la pròpia 

voluntat i discerniment.  

Tanmateix, sembla oblidar-se una mica que el problema del mal no estaria tant vinculat 

a la paradoxal pregunta sobre un Déu amb totes les qualitats però inaccessible o 

impotent, sinó al problema del bé i la seva articulació. Efectivament, la gestió de 

qualsevol poder introdueix per força el problema del bé quan aquest poder es reconeix  
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en un Déu amb portaveus. Per tant, necessitat de símbols, temples i administradors, 

primer dels temples i tot seguit, de Déu. 

De manera que si el problema del mal es fa palès en la ambigüitat calculada amb la qual 

s’exerceix el poder amb el doble llenguatge, el secretisme i l’opacitat, el problema del 

bé, també. 

Si el problema del mal es reflecteix en la manera que el poder gestiona el control dels 

mitjans de comunicació, les descripcions de la realitat i de la veritat, el problema del bé, 

també. 

Si el problema del mal es concreta en la necessitat per part del poder de sacralitzar les 

lleis (feta la llei feta la trampa), el problema del bé, també. 

Si el problema del mal s’evidencia en saber que quan controles la consciència individual 

controles la persona i el seu cos, el problema del bé, també. 

Si el problema del mal s’explicita en la manera que el poder intenta conservar-se 

uniformitzant o reprimint les minories, la discrepància i la dissidència, el problema del 

bé, també. 

Pensar els problemes del mal i del bé des d’una existència humana que transita entre 

ambigüitats i contradiccions, ens fa present la indiferència o l’absència d’empatia per 

causa del mal, però també per causa del bé, condicionat per una percepció sempre 

personal i  subjectiva, com l’experiència d’existir. 

Crec que ajudaria a actualitzar  la paradoxa d’Epicur  si convenim per una estona, que  

Déu amb les qualitats que se li atribueixin sigui substituït pel Poder, amb  qualitats que 

tampoc caldria menystenir. Això permet adonar-nos que les portes giratòries funcionen 

amb celeritat, no únicament entre el que entenem com a públic i el que entenem com a 

privat, sinó també, entre la nostra idea del bé i la nostra idea del mal i la seva relació 

amb un poder no ideal, sinó real. Unes portes giratòries ben engreixades per la 

simbologia i l’adoctrinament quan giren entre allò que considerem sagrat i el que 

considerem profà... 

De manera complementària, podríem contextualitzar el problema del mal si el 

visualitzem  com un  poder compartit. Per exemple, la decisió de les potències colonials 

europees en el repartiment i explotació d’un continent del nostre planeta, Àfrica, fent 
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servir  un discurs ideològic que explicita  l’autèntic problema del bé: la indiferència com 

a recurs moral. 

Les exploracions dels famosos  Stanley i Livingstone van contribuir que el rei de 

Bèlgica, Leopold II, sota l’altruista excusa d’impedir un comerç d’esclaus tan estès al 

continent i civilitzar aquells pobles des d’una superior moral cristiana, proposés a la 

Conferencia de Berlin el 1884 que els estats europeus reconeguessin “l’Estat lliure del 

Congo”. Leopold, constructor de magnífics edificis públics per tot el país, tindria el 

suport patriòtic d’un consorci de banquers emprenedors, ben disposats al finançament 

d’infraestructures per fer avançar el progrés i explotar l’ivori, el cautxú o els minerals. 

La selva n’era plena. Un exercit privat permetria convertir en esclaus tots els habitants 

del Congo incloent la canalla, mantenint-los submisos amb execucions, tortures i 

mutilacions de milers i milers d’indígenes.  

A la novel.la de Joseph Conrad El cor de les tenebres, publicada al començament del 

s.XX, el capità Marlow es desplaça en un llarg viatge en vaporet pel riu Congo, 

contractat per una companya belga per localitzar Kurtz, un agent comercial que té com 

únic objectiu acumular tot el vori possible i, així mateix, elaborar un informe destinat a 

la Societat Internacional per a la Supressió de Costums Salvatges. 

Abans d’iniciar el viatge i mentre espera recuperar un vaixell gairebé enfonsat, el capità 

Marlow descriu la trobada amb alguns dels  habitants d’aquell racó africà: 

“Se’ls notaven totes les costelles, les articulacions dels seus membres eren com 

nusos d’una corda, cadascun portava un collaret de ferro al coll i estaven tots 

units per una cadena, les bagues de la qual gronxaven entre cada un d’ells, 

dringant rítmicament”. 

Mentre va coneixent la gent del campament i els funcionaris blancs de coll emmidonat, 

punys blancs i botes enllustrades,  Marlow s’interessa per Kurtz, elogiat pels seus 

contertulians: 

“Per ell vaig estar a punt de mentir. Ja sabeu que odio, detesto, no suporto la 

mentida, i no perquè sigui més íntegre que tots vosaltres, sinó simplement per 

que m’horroritza. A les mentides hi ha un tint de mort, un regust de mortalitat -

exactament el que més odio i detesto del món-, una cosa que vull oblidar.” 
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Les informacions sobre l’agent comercial mig emboscat i els dubtes que la seva figura  

planteja, acompanyen Marlow  mentre espera l’arribada de reblons per acabar d’enllestir 

la nau:  

“ No m’interessava gaire. No. Però encara tenia curiositat de veure si aquell 

home, que havia vingut allà equipat  amb algun tipus d’idees morals, arribaria a 

dalt després de tot, i com s’organitzaria quan hi fos.” 

La curiositat de Marlow semblava justificada a la vista de les  posteriors observacions: 

“L’hauríeu d’haver vist dient: el meu vori -Oh si, jo el vaig sentir-, la meva 

promesa, el meu vori, el meu campament, el meu riu, el meu...-tot li pertanyia.” 

En aquesta exhibició  de poder personal, també s’escola alguna cosa de nosaltres 

mateixos i les nostres ombres: 

“Vaig veure l’increïble i inconcebible misteri d’una ànima que no coneixia cap 

control, cap fe, cap por, però que lluitava a cegues amb ella mateixa” 

El capità Marlow parla d’una existència concreta, la de Kurtz i el problema del bé i del 

mal en la gestió d’un poder que el portarà a ser adorat entre rituals amb sacrificis 

humans i caps tallats a manera d’advertència.  El cor de les tenebres no seria únicament 

un al·legat contra el pillatge i la colonització de l’Àfrica, “una contribució a  desfigurar 

la història de la consciència humana”, sinó també una reflexió sobre l’univers interior, 

aquell que es configura des de l’autonomia personal o el lliure albir. I el pessimisme 

davant  la incapacitat d’entendre un personatge tant difícil d’explicar com els mateixos 

somnis. Aquesta seria la constatació del fracàs existencial per el capità Marlow: 

“[...]No, és impossible, és impossible transmetre la sensació de vida de l’època 

que sigui de la nostra existència, allò qui li confereix la veritat, el significat, la 

subtil i intensa essència. És impossible, vivim de la mateixa manera que 

somniem, sols [...]” 

La novel·la de Conrad ens fa present que el colonialisme com ideologia continua a 

l’Africa actual, la terra, l’arrel i l’anhel de Nelson Mandela, on els senyors de la guerra i 

de la mort controlen i lluiten per l’explotació dels recursos naturals amb la passivitat 

d’una clientela multinacional. Les violacions de dones que de manera sistemàtica es 
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produeixen en molts altres països, a la República Democràtica del Congo, mantenen 

vives les paraules que resumeixen  l’abjecció moral de Kurtz: “l’horror!, l’horror!”. 

Vaig tornar a recordar la dona invisible de l’estació el dia de la recapta d’aliments. Com 

tanta gent faig de voluntari, necessito sentir-me útil. Un ex-amic diria que això és una 

manera de netejar la consciència, que el que cal és canviar-ho tot, però ho deia quan 

érem joves, va acabar d’advocat a una Caixa defensant no sé quina causa i,  jo he passat  

de voler fer la revolució a recollir aliments per gestionar la caritat o la mala consciència. 

O simplement per por a aquella indiferència que mai havia deixat de denunciar Albert 

Camus, malgrat l’absurd de la condició humana creia en els valors de l’humanisme, no 

afluixar en la denúncia de tantes complicitats: “La tirania totalitària no s’edifica sobre 

les virtuts dels totalitaris sinó sobre las faltes dels demòcrates” 

els somnis i l’evolució 

Hem començat pel final de la Transició (RIP), hem continuat amb el discurs d’un rei 

que també porta carbó, hem diferenciat entre un cercle i una roda i hem prosseguit amb 

l’anunci nadalenc de la Grossa, la dona invisible de l’estació i l’home-insecte amb la 

moral per terra. Així mateix, hem dedicat un espai als interrogants que plantejava 

l’existencialisme amb Kafka de protagonista. També hem evocat la Rosa Park com a 

part del somni de Luter King, “oh when the saints go marching in”, quan  sobtadament 

ens ha sobrevolat, com la navalla d’Occam, el problema de la idea del bé i del mal. 

També ens hem referit al context d’una època que va travessar l’Europa de les idees 

amb els seus “ismes” ressonant entre dues guerres mundials, modulant la reconstrucció 

dels imaginaris polítics i econòmics que donaven sentit i justificaven el que seria l’estat 

del benestar. Europa surfejava sobre una postmodernitat relativista i indolent, encantada 

d’haver-se conegut, disposada a encetar el mil·lenni amb els mercats sense regulació  (a 

l’autoregulació per la cobdícia)  i l’obscenitat dels paradisos fiscals, l’única alternativa 

global per els propers mil anys. Impressionant. No calia globalitzar res més, els valors 

col·lectius se suposen, com a la milícia... 

Aquest resum panoràmic i no gaire engrescador en temps de distòpia, tan propers al 

Gran Germà descrit per Orwell i anticipat per Kafka, m’ha fet venir al cap un parell de 

preguntes que apareixien a un dels llibres de l’explorador del salacot. Però serà millor 

contextualitzar-les si recordem que el canvi de segle  propiciaria tota mena d’articles  i 
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publicacions sobre el que deixàvem enrere i el que podia significar el futur pels somnis 

personals i col·lectius. Com deia el poeta, “és quan dormo que hi veig clar” . 

Concretament el 2003, any de la cimera de les Açores per culpa d’unes armes de 

descripció massiva que els inspectors de l’ONU no van saber trobar, s’editaria Els 

somnis de l’evolució del catedràtic de Prehistòria i reconegut arqueòleg Eudald 

Carbonell.  En aquest alliçonador text escrit amb la col·laboració de la periodista Cinta 

S. Bellmunt, es fa un repàs geogràfic a les troballes dels primer homínids, es compara 

“creacionisme” i evolucionisme, s’alerta del canvi climàtic i la seva incidència en 

l’adaptació de les poblacions, s’analitza l’evolució humana des del nostre bressol africà 

seguint per Euràsia, Amèrica i Europa,  fins arribar a la Península ibèrica amb tresors 

com Altamira o jaciments com la Sierra d’Atapuerca, on Carbonell es codirector. I les  

emocions d’aquell 8 de juliol de 1994, dia del descobriment de restes de dentició de 

l’Homo antecesor, l’homínid  més antic del subcontinent europeu i amb ell, la prova del 

comportament caníbal dels nostres avantpassats. 

Pel professor, “l’arqueologia pretén saber com ens hem  adaptat, quines interaccions 

s’han establert i quin material utilitzem per relacionar-nos amb l’entorn”. Per si de cas, 

Carbonell adverteix:  

“Sabem que l’Homo erectus, l’Homo heidelbergensis, l’Homo nearderthalensis i 

l’Homo sapiens coneixien i utilitzaven el foc; possiblement parlaven, vestien i 

tenien formes rudimentàries de comportament simbòlic. Pensem, doncs, que fa 

entre 450.000 i 300.000 anys que els homínids ja hem passat el Rubicó bàsic per 

entendre el comportament tècnic i cultural de la nostra espècie”.  

Un pas del Rubicó que necessita de la transdisciplinarietat per aportar coherència al 

mateix coneixement, com explica l’arqueòleg apassionat quan parla de la cavitat  de 

Lascaux, a França: “enginyers, químics, físics, arqueòlegs, paleontòlegs, pintors, 

antropòlegs i geòlegs, entre altes especialistes,  amb la finalitat d’entendre que va passar 

a aquella cova “.  

El repte d’interpretar els temps mes remots des de la dimensió d’un crani o  el petit 

detall d’un fragment ossi o de material petrificat, pot marcar la diferència i amb ella,  

abocar-nos a la complexitat: seria el cas d’aquell os a Bilzingsleben (Alemanya), un 

fragment de fèmur o tíbia  que l’Homo heidelbegensis havia gravat intencionadament 



13 

 

farà 400.000 anys: vint-i-vuit línees que per la seva disposició simbòlica, una 

distribució en forma de ventall, podrien ser interpretades com un rellotge solar...  

Però continuem la nostra aproximació a les dues preguntes esmentades abans, amb el 

repàs d’altres continguts del llibre que el mantenen actual: cada capítol  va precedit d’un 

resum sobre el context global i biogràfic a partir dels anys 50, la dècada que l’autor va  

néixer. De la seva biografia, l’experiència d’existir, coneixerem la curiositat per les 

ciències naturals, la passió per la recerca així com les amistats acadèmiques i els 

compromisos polítics, de ben jove amb el seu país, sota una dictadura feixista que 

exiliava la cultura i prohibia l’ensenyament de la llengua catalana a l’escola. Espanya 

una, grande y libre,  és a dir, tothom espanyolitzat. 

Respecte al context global, -ara que Obama i Castro han superat la Guerra Freda-, el 

llibre fa referència a esdeveniments històrics com la creació del Pacte de Varsòvia  

enfront del Tractat de l’Atlàntic Nord, l’arribada al cim de l’Everest, el tractat de Roma 

com a fonament de la Comunitat Europea, el descobriment de l’estructura de doble hèlix 

de l’ADN o  el llançament de l’Sputnik per part de la Unió de Repúbliques Socialistes 

Soviètiques. I així, dècada rere dècada, fins la caiguda física i mental del mur de Berlín, 

Sarajevo, les intifades, Txetxènia, Afganistan o la guerra d’Irak, precedida per la 

destrucció de les Torres Bessones de Nova York al 2001. Era l’any que havia escollit 

Artur C. Clarke  per situar l’odissea espacial i cibernètica de  Hall 9000, l’ordinador  

capaç de llegir els llavis poc abans del seu epitafi, ”Daisy Bell”... 

Els somnis de l’evolució rastreja el passat per interpretar els nostres orígens  i permet a 

l’autor pensar sobre un futur que s’accelera amb el avanços tecnològics, un futur que  

voldria ben lligat al coneixement sobre la nostra identitat biològica i cultural. Carbonell, 

que es defineix com a materialista i racionalista, advoca per la necessitat d’assolir la 

nostra humanitat precisament perquè no reapareguin els fantasmes del passat que 

aquests últims anys tornen a passejar-se còmodament amb la crisi del sistema:  

“hem de reivindicar de manera ideològica el coneixement, si realment volem que 

es converteixi en el motor de vertebració del nostre imaginari. De l’estudi pot 

sorgir una nova filosofia, un nou art i una nova poesia perquè és un nòdul bàsic 

de la nostra evolució com a llinatge. Des de la ciència es poden alliberar moltes 

forces que fins ara havien estat amagades per pensaments idealistes, atàvics i 



14 

 

fragmentadors; els hem de fer saltar per l’aire, com deia Walter Benjamin quan 

es referia a fer saltar el contínuum de la història”  

El professor defensa un humanisme tècnic i social, que permetria aplicar la selecció 

tècnica  i els coneixements científics per avançar-nos a la selecció natural. Allò que farà 

possible  el “sorpasso”, que la selecció tècnica estigui per damunt  de la selecció natural, 

serà el nostre comportament cultural i la capacitat d’organitzar-nos, l’operativitat de 

l’esser humà que avança amb el coneixement i el saber com a base del desenvolupament 

social. La raó resulta evident per Carbonell  i el seu equip: 

“Nosaltres no creiem que siguem una espècie diferent ni que hagi cap direcció 

preferent en la nostra evolució, però sí que és cert que l’augment de la 

complexitat ens ha permès fomentar el nostre propi desenvolupament”  

La complexitat. Una paraula que fem servir necessàriament quan volem referir-nos a 

temes en els quals intervenen tota mena de variants que obliguen a complementar, 

relacionar conceptes i paràmetres, integrar antagonismes com ja fa anys suggeria Edgar 

Morin amb els seus principis paradigmàtics. Però ara es tracta de conèixer amb paraules 

planeres, l’opinió del també doctor en Geologia: 

“La complexitat és una conseqüència de diferents adquisicions temporals que 

sorgeix com a procés evolutiu. En els humans la complexitat emergeix en la 

mesura que una adquisició té prou àmbit operatiu per augmentar la nostra 

socialització, més ben dit, per ressocialitzar-nos.” 

Per Carbonell, la comunitat científica seria l’encarregada de canviar unes categories de 

comportament que són humanes, però que encara s’amaguen dins del comportament 

animal:  l’altruisme, la cooperació, l’abstenció de jerarquies i l’eliminació de fronteres.  

Així mateix, la competència davant de la competitivitat.  

I tot això, com demostra amb els seus compromisos, acompanyat del pensament crític 

davant la desigualtat i la injustícia: 

“Hem de ser capaços d’afrontar la realitat, no amb nous comportaments morals, 

sinó des de la convicció que la nostra intel·ligència operativa està sola en el 

nostre planeta i que no ens pot ajudar ningú. Ens hem de fer grans si no volem 

desaparèixer” 
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Bé, fins aquí una breu però necessària introducció als somnis d’un explorador del nostre 

passat que també s’anima quan mira cap el futur: “la socialització ràpida de les 

descobertes en matèria de genètica, de proteica, de robòtica, d’electrònica...han de fer 

possible la ruptura de les barreres de l’espai-temps...” I és ara, quan arribem al vertigen  

de l’espai-temps, que semblen oportunes dues de les preguntes que li feia Cinta S. 

Bellmunt, al capítol “Socialitzar la ciència, integrar la diversitat”.: 

 “¿Quan ens farem humans?, ¿què ens falta per ser humans?”,   

 “A la humanització li manca compartir la socialització del coneixement. 

Això ens permetrà desenvolupar aquests mecanismes d’humanització, com ja 

hem repetit moltíssimes vegades. És a dir, fins que admets qui ets i què fas, i 

això només ho pot facilitar la ciència i el coneixement... És evident que, a través 

de la tècnica i de les seves aplicacions podem obtenir molta energia, cosa que 

ens ha portat, en alguns casos, al benestar social, econòmic i polític, però en 

d’altres casos desgraciadament no ha estat així. Davant d’aquesta situació 

nosaltres no hem fet realment cap esforç per esbrinar com és que funcionem 

d’aquesta manera” 

Cap esforç... Tot seguit una nova pregunta que recorda la impertinència de Mafalda, 

l’entranyable personatge de Quino: 

 “Amb els milions d’anys que fa que ens movem per aquest planeta, com és 

que encara no hem dut a terme aquesta autoreflexió sobre la nostra manera 

d’actuar?” 

 “Perquè encara estem en una fase de desenvolupament primat, molt poc 

humanitzada. Per aquest motiu no som conscients del paper que tenim com a 

singularitat còsmica. Tot i que, els humans som molt intel·ligents i podem 

canviar les estratègies d’un dia a l’altre, podem imaginar i investigar el passat, 

curiosament no hem estat capaços de socialitzar i d’organitzar-nos per construir 

el futur. El dia que ho puguem fer començarà a transformar-se  el comportament 

i sorgirà la humanitat plena...”  
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Però afortunadament, per ajudar l’autoreflexió sobre la nostra manera d’actuar, 

disposem de  la consciència que per Carbonell seria “un procés emergent sustentat en la 

intel·ligència operativa desenvolupada durant el procés d’adaptació del nostre gènere a 

la vida planetària”. I acompanyant una consciència que ha de ser capaç de “discriminar 

allò que ens fa humans del que és antihumà”, el llenguatge, la possibilitat de donar 

forma als nostres pensaments. No obstant, semblaria, pel ritme que portem, que 

discriminar allò que ens fa humans del que és inhumà per poder organitzar-nos i 

construir el futur, continua formant part de les assignatures pendents després del pas del 

Rubicó. Es evident, com subratlla Carbonell, que encara estem en una fase de 

desenvolupament primat. 

De fet, les preguntes de la periodista i el realisme de les respostes ens fan present que 

com els nostres avantpassats protegits del perill dins la caverna, continuem fent vida  en 

comú, com ells seguim decorant les parets amb figures simbòliques, com ells enterrem 

els nostres morts i a l’igual que ells, expliquem narracions a la vora del foc. Però, a 

diferència d’ells, hem necessitat centenars de milers i milers d’anys per saber que 

l’amenaça no està únicament fora de la caverna, sinó també dins nostre, al cor de les 

tenebres. 

Sortosament, si la consciència és un procés sustentat en la intel·ligència operativa que 

ha originat la tècnica i la ciència, no podrem estar més que d’acord amb el professor 

quan observa: “si la ciència i la tècnica ens fan humans, i és obvi que això és així, la 

socialització d’aquesta forma de coneixement ha de convertir-se en un principi ètic”... 

 I si l’art forma part de la intel·ligència operativa que ha permès  el Rèquiem de Mozart, 

així com  “construir el Partenó, esculpir la Victòria de Samotràcia, pintar la Gioconda o 

modelar el David”, i si el coneixement s’ha de convertir en exigència ètica d’una 

socialització que promogui “una nova filosofia, un nou art i una nova poesia”, llavors 

no podem oblidar que l’autoreflexió necessita de tota la cultura per ser creativa i no 

repetitiva i cíclicament,  “nova”.  I entre la cultura, la filosofia, la literatura, el teatre i  la 

poesia que contribueixen a explicar-nos a nosaltres mateixos, encara que algunes 

abstraccions/narracions formin part d’idealismes atàvics que podem contextualitzar. O 

no. Però sembla  que la ciència soleta,  mai podrà accedir als judicis ètics i de valor. O 

sí. 
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En qualsevol cas, si com explica el professor, la complexitat ens porta cap a la 

humanització, haurà d’integrar en el nostre comportament cultural i social una  

percepció vinculada a un cert coneixement propi, necessari per ajudar a definir millor  

les  barreres de l’espai-temps. Precisament, perquè entendre la realitat, no és el mateix 

que el coneixement sobre la suposada realitat amb les seves barreres físiques i mentals. 

Unes barreres que no puc imaginar superades pel canvi generacional del Hall9000 

col·laborant en la propera colonització de Mart seguint el model d’Àfrica, però si 

superades per la defensa d’unes categories que encara s’amaguen dins dels nostres 

somnis primats: l’altruisme, la cooperació, l’abstenció de jerarquies i l’eliminació de 

fronteres.  

Però, serà la ciència, sempre provisional, avançant hipòtesis i contrastant-les 

empíricament, la que il·lumini el nostre passat amb aportacions multidisciplinars que 

enriqueixen descobriments del nivell de l’Homo antecesor.  Com la notícia recent sobre 

un treball publicat a la revista Current Biology, a càrrec d’investigadors de la Facultat 

de Psicologia. de la UB, IDIBELL i la Universitat Otto von Guericke de Magdeburg.  

El treball mostra que l’aprenentatge de paraules noves en persones adultes provoca 

l’activació no únicament dels circuits corticals de llenguatge, sinó també de l’estriat 

ventral, una de les àrees dins dels circuits motivacionals i de recompensa que, 

evolutivament, van aparèixer molt abans; venim d’un cervell reptilià. La qual cosa vol 

dir que  l’àrea de recompensa que s’activa quan aprenem paraules, seria la mateixa que 

respon a estímuls mobilitzats per la necessitat de menjar, de sexe, drogues o del joc.  

Com explicaven els investigadors, si fins ara l’àrea del llenguatge semblava localitzada 

en zones molt específiques i encapsulades, el fet que estigui també, vinculada a circuits 

motivacionals i de recompensa, mostra que les emocions formen part del 

desenvolupament del llenguatge: participarien de la necessitat d’aprendre paraules i 

comunicar-nos,  possiblement  des de fa 300.000 anys, mentre travessàvem el Rubicó.... 

Per això no resulta temerari pensar que dins de la nostra operativitat participen 

activament les narracions a la vora del foc i amb elles, el plaer de conèixer el significat 

de les paraules. Unes paraules en continua renovació, interpel·lant la personal 

experiència d’existir, convidant a  escoltar-les de nou per no perdre el sentit ni haver de 

lluitar per salvar els mots. I amb les paraules, plantar cara al fatalisme de les 
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descripcions, com recordava Camus, un rebel contra tota mena de catecismes 

ideològics, a favor de la dignitat humana:   

“Admetre la ignorància, rebutjar el fanatisme, reconèixer els límits del món i de 

l’home, el rostre estimat, la bellesa finalment, aquest és l’espai en el que ens 

reuniríem novament amb els grecs.”. 

Ha  parlat de reunir-nos amb  els grecs? Precisament abans  que Plató imaginés el mite 

de la caverna, Sófocles ja escrivia les seves immortals tragèdies, 400 anys a. de J.C, 

temps era temps. A una d’aquelles obres, dominades per la fatalitat del destí, el tirà 

Creont interroga  Antígona, detinguda per desobeir una llei protegida amb la pena de 

mort. Antígona ha decidit respectar el ritual i abocar terra sobre el cos del seu germà  

Polinices, que jeu a la intempèrie a diferència d’Eteocles, l’altre germà mort i enterrat 

dignament: 

Creont.- ¿ I amb tot has gosat transgredir la meva llei? 

Antígona.- Sí, perquè no es pas Zeus que m’he l’havia promulgada, i la Justícia, 

que habita amb els déus subterranis, no ha fitxat entre els homes una llei com 

aquesta; no veia tampoc que les teves crides tinguessin prou forces perquè, 

preceptes no escrits, immutables dels déus, un mortal hi pogués córrer per 

damunt. No és d’avui ni d’ahir, sinó de sempre, que són vius;  i ningú no sap des 

de quin dia han aparegut (...) 

Seguim una miqueta més, ja es veu que es tracta d’un relat farcit de mitologia sobre el 

bé i el mal,  però té la seva gràcia: 

Creont.- ¿I tu no tens vergonya de pensar de banda? 

Antígona.- No es pas lleig d’honorar els nascuts de les mateixes entranyes. 

Creont.- ¿No era de la mateixa sang que tu, el qui ha mort enfront d’ell? 

Antígona.- De la mateixa sang: nascut de la mateixa mare i del mateix pare. 

Creont.- ¿Com, llavors, honores l’un amb una mercè impia per l’altre? 

Antígona.- No et parlarà pas així el mort, si hi apel·les. 

Creont.- Sí, si l’honores igual que a l’impiu. 
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Antígona.- Ha mort que no era esclau seu, sinó germà seu. 

Creont.- Però devastant aquesta terra; l’altre la defensava. 

Antígona.- Malgrat això, Hades vol les lleis iguals 

Creont.- ¿Però no pas que l’home de bé tingui la mateixa sort que el roí? 

Antígona.- ¿ Qui sap si sota la terra és això la pietat? 

Creont.- No, l’enemic, mai, ni quan és mort, no l’estimaré. 

Antígona.- No he nascut per a compartir l’odi, sinó l’amor. 

Creont.- Doncs vés sota terra i, si et cal estimar, estima els morts; però mentre jo 

viuré, no hem farà la llei una dona... 

Efectivament, necessitem la ciència i el coneixement per no mirar la lluna quan ens 

assenyalin el dit, però també necessitem la narració i la poesia per no mirar el dit quan 

ens assenyalin la lluna, o la pruna.  

I com que crec que per arribar a entendre-ho millor necessitaré el que resta de la meva  

existència, valoro encara més el silenci, tant necessari per l’autoreflexió pendent. Per 

això voldria acabar  amb un pensament  del mestre  marxista:  

“És millor mantenir-se callat i semblar tonto, que parlar i esvair els dubtes 

definitivament”. 

          

Lluís Díaz Ruiz  
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