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M’emociona pensar que formo part de l’espècie humana, el grup biològic que ocupa el lloc àlgid  

dels que s’han desenvolupat damunt d’aquest planeta blau. Aquest grup que ha aconseguit 

crear això que en diem cultura o civilització, múltiples cultures i múltiples civilitzacions al llarg de 

la Història, Prehistòria i Protohistòria, llenguatge, déus, mites, utopies, arts, tecnologia, i que 

gaudeix d’una posta de sol, dels colors canviants de les estacions, de la bona companyia. 

 

M’esborrona pensar que formo part de l’espècie humana, que ha esdevingut el grup 

depredador situat al vèrtex de la piràmide biològica, depredació que inclou a grups de la pròpia 

espècie, que és capaç d’anorrear llengües, déus, mites, utopies, arts, imperis, provocar 

holocausts de comunitats, desastres ecològics que no ens deixen veure la llum del sòl i alteren 

l’equilibri de la Natura. 

 

Puc entendre que 

aquesta ambivalència 

ens porti a no creure 

ni en déus, ni en mites 

i utopies ni en la 

cultura i civilització, 

però podem viure 

sense tot això? 

 

La grandesa de 

l’ésser humà és que 

podem ser-ne conscients de les nostres contradiccions i posar-nos a la feina. Ho hem 

demostrat al llarg dels temps, quan sembla que tot s’ensorra apareix una esperança a l’horitzó, 

sigui en forma d’aturador d’una barbàrie, una crisi o bé una cerca tossuda cap altres realitats o 

mites o utopies creient possible allò ideal.  

 

M’esborrono quan constato que per construir la Pau, ens preparem per la Guerra; lluitem per la 

Llibertat i vessem sang; evoquem la Igualtat i construïm diferències de classes (esclavitut); 

creem Estructura social i ens adonem que en la seva base hi viuen els instints bàsics i el poder 

econòmic (Freud, Adler, Marx); volem expansionar una idea religiosa i ens dediquem a salvar 

infidels si vols per força (jihad, croades, Inquisició); honorem als déus mitjançant sacrificis 

d’animals i inclús d’humans (religions antigues, Iavhé, Quetzalcoatl); busquem terres promeses, 

Eldorados i organitzem conquestes en contra de pobles i altres cultures; somniem utopies 

(Tomas Moro) i aconseguim societats autoritàries (feixisme, comunisme); adivinem societats 

científiques que poden esdevenir aclaparadores (Aldous Huxley, George Orwell: 1984). 



 

M’emociono quan llegeixo un llibre, quan escolto una Simfonia, quan gaudeixo d’una pintura, 

quan admiro una Catedral gòtica o un edifici d’arquitectura impossible, quan resolc una 

complicada equació matemàtica, quan em meravello de l’esclat de vida al mar i llur varietat 

biològica, quan contemplo els colors de la Natura, quan constato la quantitat de persones de 

totes les edats, que ajuden per amor i desinteressadament a altres, independentment de 

credos, races, classes socials i altres condicions humanes, quan tenim cura dels nostres 

ancians, infants, persones que han emmalaltit greument física i mentalment..... 

 

.... Malgrat les contradiccions, sé que seguirem evolucionant, que això no s’ha acabat (Darwin, 

Theilard du Chardin), que les creacions culturals, els avenços científics, unes millors formes de 

convivència intercultural, ens portaran endavant i ajudaran a aquesta evolució i tanmateix 

seguirem sent humans (Pare Llimona), amb tota la nostra penosa i també meravellosa Història. 
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