
Quan emocionar-se no és suficient

Sempre s'ha dit que el primer paràgraf d'un text és el més important, ja que és el que pretén

atreure l'atenció de qui està consumint el text, però també és cert que hi ha de reflectir les

emocions que es volen transmetre. És per aquest motiu que el text no s'inicia amb una frase

cèlebre demolidora però que si del que es tracta és de transmetre, no se m'acut una idea

millor. Sap greu si has arribat fins aquí amb unes altres expectatives, però l'objecte del text no

em permet fer-ho d'una altra forma. Si encara m'estàs llegint, vol dir que entens que això va un

pas més enllà i per això vull fer-te la següent pregunta: en què ens estem convertint?

Podria dedicar les següents cinc línies a divagar sobre els problemes del món i a explicar les

misèries que ens hi  envolten, però crec que seria un acte erròniament deliberat ajustar el

discurs a una sèrie de criteris “políticament correctes”. I com que des del primer paràgraf hem

signat un contracte conceptual de franquesa, seré clar: el món és una merda. Vivim en una

societat podrida, cruel, injusta i desigual. Però compte, aquesta afirmació és la més recurrent

en els últims dies, però hi ha una variable que, intencionadament, no contemplem: quan parlo

d'aquesta societat, jo també sóc la societat. I una cosa més, tu també ets la societat.

Aquest debat i els simultanis que se'n deriven, s'emmarquen tots dintre del mateix argument:

l'home és bo per naturalesa, però la societat el corromp. Rousseau va escriure això ara fa tres

segles, i jo no tinc cap tipus d'interès a rebatre-li. A ell no. A la resta de persones que utilitzem

aquesta fal·làcia,  sí.  Per què fal·làcia?  Molt  senzill.  La  frase  en si  mateixa  és un oxímoron:

afirmem que l'home és bo per naturalesa, però és la societat qui el corromp. Estem obviant

que la societat està formada per persones? Si els homes són bons per naturalesa, la societat

que se'n deriva hauria de ser, en essència, bona. 

Però no caiguem en el parany de creure que això és un debat sobre filosofia. Aquest només era

un exemple que evidencia el primer símptoma d'una malaltia que patim tots.  És el que en

psicologia es coneix com a mecanisme de defensa, buscar una justificació (encara que sigui

irracional) que no posi en dubte la nostra condició. Ni molt menys, la nostra conducta moral. 

Algú s'ha aturat a pensar per un moment que l'home és dolent per naturalesa? De fet, Hobbes

ja  va  escriure  precisament  això però  la  seva teoria  no té  la  mateixa  acceptació  que la  de



Rousseau. Per què? És molt senzill: tenir en compte la teoria de Hobbes implica pensar que

nosaltres també som dolents. Almenys una part de nosaltres ho és. I des de la nostra condició

de superioritat moral no ens podem permetre pensar que nosaltres som dolents. Tots sabem

que el que passa al món és culpa de l'altre. Però que passaria si et digués que tant jo que estic

escrivint aquestes línies, com tu que les estàs llegint, som culpables de tot el que passa al món?

A ningú li agrada sentir-se culpable d'alguna cosa, i de fet, és probable que sentis una sensació

d'incomoditat  i  de  desaprovació  llegint  aquestes  línies.  Sincerament,  aquest  és  l'objectiu.

Només  quan  som  crítics  amb  nosaltres  mateixos,  encara  que  sigui  per  un  moment,  som

capaços d'entendre moltes de les coses que ens envolten. Però anem al gra: unes línies enrere

es  parlava  d'una  malaltia  que  patim tots.  Aquesta  malaltia  fa  que  només  siguem capaços

d'emocionar-nos, i no de sentir. Aquesta malaltia s'anomena egoisme.

Però quina relació tenen les emocions i  els sentiments amb l'egoisme? De fet,  tot i  que al

principi la relació sembla inexistent, té més sentit del que creiem. Una emoció és una reacció

visceral (i molts cops irracional) a un estímul. En canvi, un sentiment és la durada en el temps

d'una emoció determinada i per tant, respon a criteris de racionalitat. Però per què això ens

converteix  en  egoístes?  El  fet  d'emocionar-nos  ens  permet  emetre  judicis  de  valor  sobre

qualsevol tema sense la necessitat d'exercir responsabilitat. En canvi, el fet de sentir implica

una  connotació  de  responsabilitat,  de  coherència,  d'acció.  Som  egoistes  perquè

deliberadament ens neguem a sentir, no volem sentir-nos responsables del que passa al nostre

voltant, i senzillament ens limitem a emocionar-nos per fer-nos creure a nosaltres mateixos

que estem involucrats amb el nostre entorn.

Aquest text no és un exercici de superioritat moral. De fet, escric aquestes línies per ajudar-me

a mi mateix a entendre que jo també pateixo aquesta malaltia. Per tant, crec que el primer pas

per superar-ho, és acceptar-ho: sóc egoista. 

Reacciono visceralment a la crisi dels refugiats, de fet, m'enfado molt i puc estar parlant hores i

hores de les polítiques que han provocat aquesta situació, però realment, no he fet res ni estic

fent res per tal que això canviï; sento molta tristesa quan llegeixo que molts nens i nenes de

l'Estat Espanyol pateixen malnutrició. Una tristesa que va acompanyada d'un filet amb patates i

d'una Coca Cola a l'hora de dinar; sento llàstima quan veig un rodamón al carrer demanant per

menjar i com que sóc molt bona persona, li dono 20 cèntims. No puc donar-li més, m'acabo de

gastar 1 euro amb un croissant de xocolata; també m'indigna molt el sistema polític actual, el



sistema democràtic com a tal no funciona i estem encallats en una falsa democràcia. Però a

totes les eleccions he votat al mateix partit. 

Per què això és egoisme? Ens emocionem per netejar la nostra consciència, de fet, sabem que

les  nostres  acciones  són  insubstancials  però  necessitem  desmarcar-nos  del  sentiment  de

responsabilitat.  Al  final,  si  no  em passa  a  mi,  no és  un problema.  Però  vigileu,  perquè la

malaltia s'agreuja quan apareix el següent símptoma: “és que jo no puc fer res”. Aquesta és la

manifestació verbal de l'egoisme, la necessitat de fer explícita la nostra falsa innocència.

Tal vegada seria més encertat canviar la pregunta “en què ens estem convertint?” per  “què

som?”. Del que es tracta és d'entendre que la concepció que hem tingut sobre l'ésser humà al

llarg de la història és, senzillament, errònia. Si fem un exercici de retrospecció a la història,

l'ésser  humà mai  ha  sigut  bo.  Se'ns  pressuposa  una  condició  que  no  ens  pertany.  L'única

diferència és que ara tenim molts més mitjans que fa 50 anys i  per tant,  aquesta condició

queda cada cop més evidenciada. Això no vol dir que tots siguem males persones, o que no

puguem sentir empatia. Simplement que vivim per nosaltres. Per i per a nosaltres. I el primer

que  hem  de  fer  és  entendre  que  som  éssers  individualistes,  egoistes  i  que  competim  en

qualsevol  aspecte  de  la  nostra  vida.  Però  si  som  capaços  d'entendre  això,  no  ha  de  ser

necessàriament  negatiu.  El  problema  ve  quan  volem  jugar  al  parxís  amb  les  normes  del

monopoli. 

No podem seguir pressuposant que anteposem el  bé comú per damunt de l'individual.  No

podem fer-nos creure que som bons per naturalesa i que estem dissenyats per fer el bé en

societat. No som així, mai ho hem sigut, i si això fos un assaig científic, no hi ha evidències que

sigui així. En canvi sí que hi ha evidències del contrari. Per tant, quan més enrere afirmava que

som culpables del que passa al món, tal vegada no ho siguem de forma directa, però sí des d'un

punt de vista estructural. Basar la nostra existència en una falsa condició que ens garanteix

impunitat moral és un error greu. Greu i deliberat.

Hem d'entendre que som una sèrie d'individus als quals els ha tocat conviure en un mateix

espai-temps. Tal vegada, si des d'un principi ens haguéssim mirat als ulls i ens haguéssim dit qui

som  i  com  som,  el  món  no  seria  tan  injust  ni  hi  hauria  tantes  desigualtats.  Pot  semblar

monstruós pensar quin tipus de món seria si tothom reconegués que és així però la alternativa

que tenim avui en dia és millor? Estem extingint espècies animals que han viscut milions d'anys

abans que arribem nosaltres. Mig món està morint de gana. L'altra meitat de set. A un racó del



món hi ha assassinats cada dia des de fa més de 45 anys per conseqüències d'intervencions

militars i colonialismes. Les dones són assassinades pel simple fet de ser dones. Populisme? Tot

el que vulgueu. Però cap d'aquestes afirmacions és falsa. I això és el que ens molesta.

Algú una vegada va dir allò de “ni els bons són tan bons, ni els dolents tan dolents”. Tot i que

em sembla una frase bastant encertada, crec que això no va d'un maniqueisme de ser bo o ser

dolent, sinó crec que va una mica més enllà. Primer hem d'entendre que avui estem on estem

per les nostres accions o inaccions. No actuar no ens hi eximeix de responsabilitat, més aviat al

contrari. Però aquesta malaltia, té cura: el primer que hem de fer és aturar-nos davant d'un

mirall i entendre qui som. Un cop hàgim fet això, podrem entendre la dimensió de la nostra

condició i el paper que ens toca interpretar en aquest període de la història. Un cop siguem

conscients  de  totes  aquestes  variables  entendrem  que  no  es  tracta  de  ser  bona  o  mala

persona, del que es tracta és d'entendre què som per tal de poder viure la nostra vida de la

forma més digna possible.
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