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EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL:  

Diu la saviesa popular que l’esperança és l’ultima cosa que s’ha de perdre. L’ésser humà 
té una necessitat peremptòria d’horitzons oberts, vers els quals caminar, i alhora d’una 
garantia de convivència harmònica en la qual realitzar-se com a ésser social en la cerca, 
tant comuna com individual, de la felicitat. Aquesta, segons Aristòtil, és un bé que, per a 
l’home, consisteix en la cerca de la seva funció pròpia com a ésser racional: la virtut 
compartida, i que, per a l’anomenada cultura occidental, és la meta intencional de la vida, 
gràcia que informada per l’amor, transcendeix sempre qualsevol realització. Una vida que 
és la suma dels nostres actes i de l’experiència col·lectiva, a voltes com a subjectes actius, 
a voltes com a subjectes passius. Imbuïts dels bons hàbits adquirits amb la bona praxis de 
la llibertat i la justícia, maldem per assolir el benestar social, com a mostra fefaent de 
l’equilibri harmònic i la perfecció a la qual estem cridats. Per a aquesta empresa, hem fet 
de l’ètica una de les columnes bàsiques que aguanten l’edifici del nostre acerb cultural, del 
nostre aprenentatge social. 

Hem d’admetre, però, que en la societat, coexisteixen diferents escoles d’ètica: estoica, 
hedonista, epicúria, cristiana, calvinista, puritana, secular, etc., etc., que marquen 
diferències substancials tant en l’aspecte deontològic com en el teleològic.  Si haguéssim 
de destacar una nota característica del nostre model d’ètica, diríem que és la justícia, 
senzillament perquè conté totes les qualitats o virtuts (en el sentit clàssic de la paraula) de 
la humanitat i perquè és oberta a anar fent camí en avançar. Gairebé és sinònim de 
bonesa i només hi ha una altra que la supera, encara que hi ha qui diu que són dues cares 
de la mateixa moneda: l’amor.  

L’amor, del qual, en la vida diària, només en fem ús en la seva popular accepció de 
l’enamorament, i, per tant, molt limitat i empobrit, és una actitud ontològica i vital, de la qual 
hom no pot sostraure ningú i ve a ser com l’espai en la Física o la cèl·lula per als éssers 
vius. Tothom experimenta aquesta inclinació espontània e instintiva, a vegades, 
immediata, a vegades, després d’una anàlisi i captació de les propietats d’un objecte, una 
idea o una persona; sempre, però, molt forta, pregona i plaent. L’amor s’adapta al 
contenidor, com l’aigua en la natura: adopta mil formes. Es fonamenta en l’evidència, un 
dels principis primers, criteri de certesa que no necessita demostració. En la seva opció 
ètico-política, és un amor alliberador, que no es percep només amb la intel·ligència, sinó 
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amb tota la persona, la qual cosa ajuda a explicar que, tot i ser els afectats una gran 
majoria, la dels oprimits, els militants d’aquesta causa tan noble, a dia d’avui, es troben en 
moviments minoritaris: paradoxes de la vida!.  

L’amor, que detecta el Bé i la Bellesa allà on sigui, mou la voluntat, i, recordem que és en 
la voluntat popular on resideix la sobirania. Podríem muntar un senzill sil·logisme: si l’amor 
mou la voluntat, i la voluntat mou les lleis, l’amor pot moure (fer) les lleis, pot legislar! El 
poble no n’és conscient de l’empenta que pot arribar a desenvolupar; conseqüència, 
probablement, de la mancança greu d’una educació i d’un lideratge autènticament 
democràtics. El liberalisme i el positivisme han errat en el seu pronòstic que esperava de la 
reforma escolar i el progrés tecnològic i científic una sensible millora de la civilitat, de la 
tolerància política i de l’ètica tant pública com privada. Més aviat, ambdós progressos, el 
científic i el moral, han caminat en sentits oposats. Quin és el diagnòstic? Hi ha una solució 
convincent? Som, potser, davant el fonament i origen d’un moviment, com ara el Procés 
Constituent, perquè l’autoestima i la solidaritat empàtica generen un sentiment de 
responsabilitat que ens impulsa a canviar tot el que calgui per tal d’ajudar a que un poble 
s’alliberi de l’opressió, tant material com psicològica, pensant no només en el present, sinó 
també en les generacions futures. La força dels moviments no rau en la raó de la força, 
sinó en la força de la raó, i no hi ha raó més forta que la raó de l’Amor. Si conreem una 
actitud autèntica d’amor, la prudència, que és una manifestació de la justícia, guiarà la raó 
a discernir quina ha de ser la conducta escaient en cada situació. 

Quan venim a aquest món, quan donem el pas de la potència a l’acte, som essències 
obertes a les possibilitats, que la nostra llibertat responsable convertirà en obres o accions 
bones o menys bones, perquè el mal, per a molts, no existeix: existeixen les coses bones i 
les menys bones, que en diem coses males, i totes, per tant, millorables i perfectibles. La 
nostra vida és la tasca moral d’arribar a ser el que es pot ser amb allò que som, en 
paraules d’Aranguren. L’home participa, perquè està convidat i així li ho suscita la seva 
consciència, en la sustentació i continuïtat creadora de l’obra creada que és ell mateix, 
impulsat per la força vital de l’esperança. 

L’esperança és una de les dimensions constitutives de la persona, que l’orienta a una 
finalitat tot alliberant-la tant del quietisme passiu, que la situa en la confiança total, com del 
nihilisme, que  la condemna a la total desesperança. Aquesta finalitat pot ser un món que 
ens sigui més adequat, sense sofriments indignes, sense temença, sense renúncia de si. 
Aquest és el criteri majoritari entre els nostres pensadors, que afirmen, a més a més, que 
l’esperança n’és el més important constitutiu de l’existència humana. Aquest és també el 
pensament que defensa la filosofia (amor a la saviesa) cristiana, autora de la anomenada 
Regla d’or de l’ètica: “el que vols que les persones et facin a tu, fes-ho tu a elles”. 

L’esperança és la resposta de l’ésser humà, davant la situació de prova, que suposa la 
vida, i davant l’estat de captivitat o alienació en què a vegades ens trobem, malgrat una 
proclamada democràcia que, en realitat, ha estat pervertida o segrestada (que és, doncs, 
el nostre cas). Però, com més gran és la consciència de captivitat, més forta és 
l’esperança de veure’ns alliberats d’ella: a major consciència del perill, responem amb 
major grau d’esperança.  

Un cop assolida la llibertat, l’esperança continuarà present i operant en la consciència, 
perquè la llibertat, sempre fràgil, pot passar per estadis en què viurà sotmesa i amenaçada 
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per molts fronts, fins al punt que pot trencar-se en mil trossos. Les conseqüències, si no 
irremeiables, ens podrien portar a perdre el sentit de la realitat i caure en una profunda 
frustració. L’esperança, ben conreada, és l’única que pot alliberar aquesta fràgil llibertat de 
caure  en una depressió ontològica i ensems fer convergir les aspiracions de l’home a una 
total alliberació. 

A vegades, un individu o una societat, com ara l’actual, s’instal·la en un determinisme 
mecanicista, que identifica la realitat amb l’statu quo, o en una concepció ètica en la qual 
l’èxit i la riquesa són el bé, i el fracàs i la pobresa són el mal. Una realitat donada, 
imposada, que no té futur, sinó només passat i present, que són, per a aquesta societat, 
més importants que les possibilitats. Aquestes queden excloses del seu horitzó, exposant-
se així a una clara involució i a una repressió contra natura.  

La filosofia de l’esperança va en una altra direcció: la relació entre els éssers humans, en 
constant evolució creativa, mai no pot ser autoritària, arrogant o depredadora, ans al 
contrari, ha de ser respectuosa (és una de les formes que adopta l’amor: el respecte), 
dialogant i en pla d’igualtat entre subjecte i subjecte. Perquè l’esperança té una doble 
dimensió: la personal i la comunitària. Esperem i desesperem en comunitat. I ho fem 
encarant un futur en el qual considerem que podem assolir etapes molt gratificants, sí, 
però que mai, mentre duri la nostra temporalitat, seran considerades com la meta 
definitiva. És essencial al concepte d’humanitat, una aspiració il·limitada que tendeix 
sempre a transcendir totes les seves realitzacions concretes. I entre elles, hi és l’exigència 
ètica d’ajudar i ser ajudats en l’assoliment individual i col·lectiu dels objectius que la nostra 
naturalesa ens demana i que els drets fonamentals inherents a la persona li reconeixen i 
atorguen per damunt de qualsevol legislació estatal.  

Hem arribat al punt de voler estalviar-nos la repetició de les obvietats, però, si més no en 
aquesta ocasió, permetem-nos d’insistir no només en la tonada reivindicativa, sinó també 
en acompanyar-la d’una part de la lletra:  

- l’ésser humà està per sobre de qualsevol sistema econòmic i financer, 
-      “        “   té dret  a  la salut i a la vida, 
-      “        “    “    “     “   l’educació, 
-      “        “    “    “     “   un habitatge digne, 
-      “        “    “    “     “   un treball digne, 
-      “        “    “    “     “   la seguretat, 
-      “        “    “    “     “   la justícia,   
-      “        “    “    “     “   exercir la responsabilitat de si mateix, del altres i del món  
                                         en què viu, que és de tots. 
 

Ara, contrastem-ho amb la crua realitat fent una ullada a la premsa, de qualsevol mena, de 
qualsevol país, i amb les xifres econòmiques globals, i veurem que estem tocant el moll de 
l’os de la dignitat humana.  

Parlant en propietat, podríem dir sense embussos que no sols hi ha el dret a la 
autodeterminació, a la realització personal i a la felicitat compartides, sinó que aquest dret 
ve acompanyat del deure (entès com a ocasió i oportunitat de compartir) inalienable i 
inexcusable, per part de tots, de col·laborar, amb llibertat, empatia i de bon grat (altra 
forma d’amor), a que els nostres congèneres aconsegueixin les seves fites. 
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L’esperança, contra el que hom podria pensar, té una component molt valuosa: la raó, que 
li aporta lucidesa, seny i sensatesa. Filtra les vanes il·lusions, guia i orienta les accions i 
prioritza el coneixement sobre les imaginacions sense fonament. Amb el suport de la raó, 
l’esperança esdevé una esperança intel·ligent, que lluita, a més, contra la sensació de 
derrota, l’optimisme ingenu i la frustració irracional davant el fracàs. Aquest és assumit 
com una etapa més, necessària i inevitable, un toc d’atenció que demana un canvi de ritme 
o de rumb en l’itinerari programat. Tractat així, el fracàs fa que l’esperança tregui noves i 
profundes arrels i reneixi envigorida. Altrament, es pot caure en un estat catatònic de les 
nostres aspiracions. 

 L’esperança intel·ligent és tossudament activa i inconformista. Dóna ales a la raó traient-la 
del positivisme pla, insuflant un optimisme militant en l’acció i avenç cap al país de la 
utopia, una societat justa, alhora que impulsa somnis de transformació. En certa manera, 
hem de creure i confiar en l’entusiasme i fer de l’esperança la nostra més propera i tangible 
veritat. 

Tenim un projecte ambiciós, un Ideal i un repte, una espurna intuïtiva a mig camí entre la 
intel·ligència emocional i una inspiració, que els antics grecs qualificarien de divina, que ha 
pres en nosaltres la flama de l’entusiasme,  segons B. Russell, el signe més universal i 
distintiu de les dones i dels homes feliços. Posem a treballar la intel·ligència executiva 
armats amb la força del Bé, l’Amor i la Justícia, perquè els axiomes que l’autoanomenada 
modernitat, liberal i positivista, oferia com a esperança raonable han resultat impotents i 
falsos. 
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