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“Hemoblidatque la vida
ésuna recercade sentit”

XAVIER CERVERA

Quèés lavida?
Complexitat, però vivimuna èpo-
ca en què es pretén que la vida si-
gui fàcil, divertida, sexi i formida-
ble.Hemoblidatquelavidaésuna
recercadesentit.

Noéssenzill.
ComvadirCiceró el cultiu de l’ànima és la re-
cerca de la saviesa, en això consisteix l’huma-
nisme, que és la base de la cultura europea:
aprendre a viure ambveritat, sent justos i cre-
antbellesa.

Veritat,quinad’elles?
Em refereixo a la veritat metafísica, en què
consisteixladignitatdelséssershumans,aquè
hauríem d’aspirar. Es tracta d’aquella veritat
immutable que fa que una pintura de Goya, la
músicadeBacholafilosofiabàsicaquetrobem
enelsclàssicscontinuï sentvàlida.

Veritatsuniversals?
Sí, aquestesqueensrecordenquetots formem
partdelamateixahumanitat.Éselcontraridel
mónactualontotés transitori, immediat i sen-
se sentit.

Vivim en el tot s’hi val sempre que sigui
políticamentcorrecte.
Elsvalorsquedominenelnostremónsónl’efi-
ciència, laproductivitat, laquantitat, laflexibi-

litat. Són valors comercials que s’apliquen a
tot,desde lapolítica finsa l’educació.

L’èxit ielsdinerssónlarecompensa?
Lanostraeducaciónoestà interessadaadonar
cap noció de la saviesa, pretén fer-nos llestos.
Avui el valor clau és que les coses siguin útils,
totelquenoésútilsobra.Passaelmateixenels
mitjans de comunicació, el que compten són
lesaudiències i lesxifres.

Ionensporta?
Senseaquests valorshumanistesuniversals, si
eliminemlacompassió, larecercadelasaviesa
i la justícia, el concepte mateix de qualitat de
vida desapareix i ens queden les identitats tri-
bals que es basen en els nacionalismes, aquest
feixismequeressorgeixper totarreu.

Spinoza deia que totes les coses ex-
cel·lentssóntandifícilscomrares.
Ben cert, fer coses que tinguin sentit és difícil.
Preferimnopensarennosaltresmateixosper-
què quan ho fem ens deprimim, així que ten-
dimalqueésfàcil,hoconvertimtotenconsum
ibusquemladistracció.

Nosalvaningú?
Totssomcòmplicesd’aquestasocietatkitsch, i
ara estem desesperats per les seves conse-
qüènciespolítiques.

Vostè critica la democràcia de masses,

peròsilademocràcianoésdemasses,dequè
és?
Sivostèformapartdelamassa,faelmateixque
tothom, opina com tothom, està renunciant a
laidentitatpròpia.Elsentitrealdedemocràcia
és just el contrari, és una formade govern que
va acompanyada de responsabilitats indivi-
duals envers els altres éssers humans i amb el
planeta, contribuiraunmónmillor.

Per fer-ho és essencial cultivar el pensa-
mentcrític.
Sí, perquè tal com va dir Ortega y Gasset l’ho-
me-massa és un individu poruc i ignorant que
acaba refugiant-se en el grup per aconseguir
els seus objectius i satisfer els desitjos sense
merèixer-ho.

Hemcaigutmoltavall.
Peraixòtenimarreudelmónunaclassepolíti-
ca i totes leselits corruptes.

En l’època de Sòcrates ja eren corruptes,
noseràcondicióhumana?
EnelmomentmateixenquèGrècia es vacon-
vertir en una societat decadent vanmatar Sò-
cratesperquèvolienprotegirlasevapròpiade-
cadència, vaexplicarAlbertCamus.

Jahoentenc.
Elfetquenotinguemelvalord’admetrelasitu-
aciópolíticaactual,queéslatornadadelfeixis-
me, és molt il·lustratiu. Estem cultivant una
mentida, i part d’ella és pensar que les elits
s’ocuparandenosaltres,noseràaixíperquèles
elitsd’avui tenen interèsamantenir la societat
tal comestàperquèsi canviadesapareixeran.

Elitspolítiques ieconòmiques?
Ide l’educació, la salut, la investigació, elsmit-
jansdecomunicació... totes leselits.

I vostè apunta que la solució és la cons-
ciència individual?
Laconsciència ensdonaunaperspectivadife-
rent de què és una vida justa i una bona socie-
tat, però aquesta consciència cal formar-la.
Compte amb la banalitat d’“això és just i bo
perquèm’hosemblaami”!

Aixòformapartdeltriomfdelqueésfàcil.
És necessària una educació en dignitat huma-
na, aquests valorsdequèparlenels granspen-
sadors de tots els temps. El problema és que
ens han rentat el cervell i l’únic que ens queda
éspor.Lanostrasocietatésvíctimad’unagran
ansietat.AlsEUAcadadia175personesmoren
de sobredosi, si fossin atacs terroristes elmón
es tornariaboig.

Els intel·lectualsnoserveixendegaire.
Lamajoriasónestúpids,ielsacadèmicsencara
sónpitjors, són inútils.Latraïciódels intel·lec-
tuals ve de lluny, no estan compromesos amb
res.Però tothompot llegirPlató,OrtegayGas-
set,Marcuse...

Proposaqueensautoeduquem?
Les coses serien diferents si tots acceptéssim
les nostres responsabilitats morals. Sòcrates
deia que ens hauríem de fer dues preguntes:
quèésunabonavidaicomcontribuiraunabo-
na societat. Si en prenem consciència, exigi-
remunaaltraeducació,unaaltra societat.

IMA SANCHÍS

Resisteix
KarlJaspersvadefinir
l’eraaxial(del800a.C.al
200a.C.),aquestmoment
enquèvancoincidirels
gransprofetesifilòsofs
(Confuci,LaoTse,Buda,
Zaratustra,Isaïes,els
grecs...).Totsvanparlar
deladignitatdelavida.
D’aquestsvalorsfundaci-
onalsdelacivilitzacióen
parlaRiemenaNoblezade
espíritu,elsvalorsdel’hu-
manismetanoblidatsen
aquestaèpocaenquèel
queésfàciléselqueésbo.
EnelseuassaigPercom-

batreaquestaèpoca(Ar-
cadia)analitzaonenspor-
taaquestafaltadevalorsi
ensrecordaqueenshem
deformarperpoderresis-
tir.Elsdosassajosdonen
bonmaterialperpensar
pernosaltresmateixos.
“Resisteix,noésdifícil:si
unacosaésestúpida,noli
donissuport”.Unainvita-
cióapensarperunmateix.
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RobRiemen, teòleg i assagista, fundador deNexus Institute, fòrum de debat internacional
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Aquí, allà i, sobretot, ara
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