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n una època on la religió ha que-
dat progressivament arracona-
da a l’esfera més privada, fins i
tot pel que fa a la noció de trans-

cendència amb relació a la vida huma-
na, conceptes com consciència o pensa-
ment han passat a formar part de les
qualitats primordials de l’home a fi
d’equilibrar l’absència d’entitats abans
preponderants en el món de les creen-
ces, tals com déu o ànima. Es tracta, en
veritat, de la confirmació d’una sospita:
mantenim encara ara una estreta rela-
ció amb l’esfera intangible de les coses i,
en aquest context, la substitució de ter-
mes respon a la necessitat de conferir a
l’existència una certa base immaterial.

UN D’AQUESTS CONCEPTES essencials és
la noció de voluntat com a potència que
ens mou a fer o no fer una cosa en con-
cret. Val a dir que entre Aristòtil i Scho-
penhauer hi ha un llarg itinerari que en
el darrer troba concreció en el fet que el
món és l’expressió d’una força cega i ir-
racional, és a dir, voluntat insatisfeta.
Un irracionalisme filosòfic del qual en-
cara som deutors, no debades la moder-
nitat començà a ensorrar-se amb el seu
atac a la raó il·lustrada. Per contra,
d’Aristòtil, una perla: tot i actuar en
contra de la nostra voluntat, en darrer
terme, sempre estarem en conformitat
amb aquesta última.

NI TAN SOLS COACCIONATS, sempre deci-

E dim i la responsabilitat és nostra. Un
pensament que de manera causal re-
uneix l’Estagirita amb Sartre, en tant
que si llibertat i voluntat formen una
dualitat inseparable “estem condem-
nats a ésser lliures” i, en aquest sentit,
la voluntat tria lliurement, tot conferint
al món la seva transcendència. Això, pe-
rò, no ens exclou de caure en l’error i,
per això mateix, la llibertat ens genera
inquietud.

UNA SITUACIÓ QUE, certament, pot
crear paràlisi. Una inacció sovint fona-
mentada en la idea equivocada que da-
vant d’un atzucac l’únic criteri vàlid a
seguir és l’immobilisme. Individual-
ment, els efectes són imperceptibles.
Però, col·lectivament, en una societat
que necessita renovar-se, la magnitud
de la tragèdia resulta imprevisible.
Perquè si quan mor un home mor tota
la humanitat, no hi ha cap motiu que
justifiqui la desaparició del mapa d’un
poble mil·lenari. I si bé en termes
d’identitat hi ha qui nega l’existència

d’una “voluntat comuna” sempre hi ha
l’argument de contraposar-hi una “su-
ma de voluntats”. Mai, en cap cas, la
realitat és un límit, ben al contrari: els
nostres actes –i torno a Sartre– són els
únics límits, car res més voluble que la
realitat com a impediment a la potèn-
cia del canvi, àdhuc col·lectiu.

SUBSTANTIUS COM consciència o pensa-
ment obtenen carta d’autoritat a la llum
de la llengua entesa com a convenció.
Perquè si no fos així, la tècnica i les fi-
nances haurien reduït definitivament
l’home al seu estadi material. No crec en
un món vulgaritzat per la banalitat més
absoluta. Per contra, crec en la trans-
cendència, ni que aquesta es vegi redu-
ïda al llenguatge. L’individu té dret a re-
voltar-se si se l’esclavitza. Els col·lectius
tenen dret a subvertir l’ordre establert
si es dóna que la llei ha perdut el seu es-
perit i es palesa el risc de desaparèixer
com a entitat política. És una “voluntat
de ser” que depèn de la consciència. Cap
altra ciència pot pas dirimir-ho.

SOM RESPONSABLES DELS nostres actes
i, en qualsevol cas, no podem fugir de
l’època que ens ha tocat viure. Aquest
no és el millor dels mons possibles i des-
cobrir-ho és dur. La qüestió rau en quin
paper volem representar i si ens fa por
equivocar-nos. Perquè, aleshores, val
més plegar. No paga la pena tenir el do
de la llibertat i viure en servitud.

La voluntat de ser

NO PAGA LA PENA TENIR
EL DO DE LA LLIBERTAT 
I VIURE EN SERVITUD

EscriptorJordi Solà Coll

Els col·lectius tenen
dret a subvertir l’ordre
establert si es dóna
que la llei ha perdut
el seu esperit
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EL
DIBUIX

Fer

n partit de futbol a la tele d’un bar,
una cervesa a la mà i un grapat

d’amics amb qui intercanviar comentaris
simples sobre jugadors durant el joc, i so-
bre ties, vehicles de motor i trucs negocia-
dors per adquirir-los a bon preu (els vehi-
cles) durant les pauses. Ni un sentiment al
descobert, ni una frase d’amistat, ni un
bon dia amb la icona del petó amb cor al
grup de Whatsapp. Aquesta caricatura
masculina hauria d’estar ja superada per
diverses generacions de mascles joves
que han passat pel sedàs de l’escolaritza-
ció universal i de la lectura obligatòria de
Mercè Rodoreda als instituts, any rere any,
amb la tenacitat totalitària que les demo-
cràcies apliquen a les causes que s’han
decretat com a moralment justes. Però
sembla que la cosa no funciona. L’estereo-
tip és ben vigent. En cas contrari, no tin-
drien tant d’èxit els exemplars que vulne-
ren la norma i, per naturalesa o estratègia
procreadora, davant del públic femení me-
nyspreen del futbol, expressen sentiments
i sostenen un llibre de Vinyoli que té com a
punt de llibre un passi de temporada dels
Verdi. Seguint una implacable lògica de
mercat, els articles percebuts com a mi-
noritaris tenen el preu a l’alça.

L’univers femení, en canvi, resulta més
variat i complex i s’enriqueix periòdica-
ment amb nous alliberaments i autocons-
ciències. Marta Rojals, per exemple, ha es-
crit dues novel·les magnífiques en què to-
ta una generació de dones catalanes en
crisi sentimental i laboral, iròniques, intel-
ligents, descregudes i resignadament pu-
tejades per la crua realitat del món del di-
ner i de l’amor s’hi han vist identificades i
les han convertit en un fenomen editorial.

On la Rojals masculina? Si em fessin as-
senyalar algú, diria el nom de Vidal Vidal.
També de la Catalunya Nova, també irònic,
també intel·ligent. L’escriptor lleidatà aca-
ba de publicar amb Pagès Editors el llibre
de relats Una casa blanca i altres cases i,
com va fer amb el recull La meitat de zero i
abans amb la novel·la Nit endins, retrata
amb una ironia lírica i alhora realista el que
passa pel cap i pel cor d’homes de mitjana
edat, protagonistes dels relats de Vidal:
homes perplexos per la fi inesperada de la
joventut i la irrupció de la maduresa, que
han renunciat ja a fantasies d’èxits profes-
sionals i eròtics i que quan tornen de mirar
el futbol amb els amics o de portar al Verdi
el darrer intent de ligue es miren al mirall,
tot sols, i es pregunten qui coi són ells en
realitat. Hòmens.
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