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legalitat de la societat en què vivien fins a desconnectar-
se i lliurar-se a imaginar com podria arribar a ser. D’això avui 
en diem imaginació política. Una imaginació que va con-
tribuir a crear el que encara no existia i, amb aquest gest, 
a fer-ho possible. 

No era només una imaginació especulativa, tot i que 
també ho era, sinó una imaginació productiva de petits ges-

tos públics de revolta que 
acabarien sent capaços de 
canviar el món. Només un 
exemple. El 1781 la censura 
havia informat que Les no-
ces de Fígaro, l’obra de tea-
tre de Beaumarchais, feia 
pudor de pólvora i que, si 
arribava a cremar, podia fer 
saltar pels aires l’Antic Rè-
gim. El consell de ministres 
en va prohibir l’estrena per 
unanimitat. Però l’escrip-
tor, inassequible al desà-
nim, va trobar dreceres per 
presentar la seva obra a tot 
arreu, fins a arribar al rei, el 
qual, evidentment, tot i la 
pressió de la reina, va reite-
rar la prohibició amb una 
sentència inapel·lable. 
Beaumarchais encara hi va 
tornar: llegia l’obra a tot-
hom i va guanyar complici-
tats perquè el 17 d’abril del 
1784 s’estrenés al Théâtre 
Français de París, amb un 
tumult a les portes. Els 
aplaudiments eufòrics al 
final de la representació 
van ser, com va escriure 
Zweig, “el primer gest pú-
blic de rebel·lió, el llampec 
de la Revolució”.  

Tocqueville ens ense-
nya que, des d’aleshores, la 
passió per la llibertat ja no 
ha pogut extingir-se, per-
què cada cop que és amena-
çada reneix amb més força 
encara, “sempre inexperta 
i desordenada, propensa al 
descoratjament, espanta-

dissa i dèbil”. Però la seva força ha acabat convencent fins 
i tot els seus enemics: “Ni tan sols els dèspotes no neguen 
les excel·lències de la llibertat; només que no la volen sinó 
per a si mateixos, mentre que pretenen que tots els altres 
són indignes d’ella”. I així fins avui mateix. ■

LA PASSIÓ 
PER LA 
LLIBERTAT

ELS HUMANS, QUAN ENS PREGUNTEM PER NOSALTRES 
mateixos com a conjunt, ho fem de dues maneres. Podem 
preguntar: “Qui som nosaltres?” I aleshores se’ns obren to-
ta mena de respostes en conflicte entre elles: som la huma-
nitat, som persones, som una multiplicitat de grups ètnics 
o culturals, som la suma de tots els individus o som cadas-
cú de nosaltres en guerra contra tots els altres. El subjecte, 
en plural, se’ns escapa en una multiplicitat d’opcions.  

Però també podem preguntar “Què som nosaltres?” La 
resposta, aleshores, ens porta presumptament al terreny 
de l’objectivitat: som una determinada espècie animal entre 
d’altres. Més que mirades polítiques, el que es despleguen 
aleshores són coneixements científics, representacions ar-
tístiques i tècniques de gestió de la vida mateixa de l’espè-
cie. La distància entre el qui i el què de nosaltres mateixos ha 
marcat la civilització occidental. Som natura i som cultura, 
som animalitat i som història, llei natural i llei moral, carn 
mortal i fills de Déu. Dit d’una altra manera: necessitat i lli-
bertat. La humanitat és lliure. L’espècie humana, no. La pri-
mera delibera i actua. La segona es reprodueix, creix i mor. 
La humanitat és el nosaltres que fa la història, fent de si ma-
teixa un valor i un projecte. L’espècie humana no és un nos-
altres: és la matèria primera que, alhora que realitza aquests 
projectes, en mostra els límits i els podreix.  

Aquesta visió dualista de nosaltres mateixos és l’es-
pina dorsal de la nostra civilització. Però en les darreres dè-
cades estan passant coses a la vida de la Terra que ens obli-
guen a canviar de perspectiva. Fenòmens com el canvi cli-
màtic i l’esgotament dels recursos del planeta no respec-
ten la divisió entre el qui i el què, entre els humans com a 
éssers naturals i nosaltres com a éssers històrics i morals. 
Potser hem d’aprendre a pensar que nosaltres som, també, 
històricament i políticament, l’espècie.  

Això és el que sosté, entre d’altres, l’historiador indi Di-
pesh Chakrabarty. El vaig sentir, si no recordo malament, 
l’any 2009 al CCCB de Barcelona, en una conferència que em 
va impressionar. Hi vaig anar per curiositat, però des d’ales-
hores no he deixat de tornar sobre el text, que es troba pu-
blicat en diversos llocs com El clima de la història. A partir 
de les evidències sobre el fet que el canvi climàtic és cau-
sat per l’acció humana, Chakrabarty argumenta que la vi-
da de l’espècie com a tal és avui l’agent de les principals 
transformacions físiques del planeta i també, per tant, de les 
condicions històriques i socials de la humanitat actual i fu-
tura. La natura i la història s’han creuat fins a confondre’s. El 
què és ara el qui. L’espècie és ara un nosaltres que s’arrisca 
a tocar els límits vivibles del món. 

Això és el que hem descobert quan, entestats a cons-
truir-nos a nosaltres mateixos, hem acabat posant-nos en 
perill, els humans i el planeta. Ara, per obra nostra, la llibertat 
ens ha abocat a una situació d’extrema necessitat. Respon-
dre a aquest perill ens obliga a anar més enllà dels límits du-
alistes de la tradició humanista i a obrir les portes a una con-
cepció més radical, més material i més ambiciosa de nosaltres 
mateixos, els monstruosos animals humans. ■

 “M’he preguntat sovint on és l’origen d’aquesta passió per 
la llibertat política que en tots els temps ha menat els ho-
mes a realitzar les coses més grans dutes a terme per la hu-
manitat, en quins sentiments arrela i de quins es nodreix. 
I trobo que, quan els pobles estan mal governats, senten 
espontàniament el desig de governar-se a si mateixos”. Ai-
xò no ho ha escrit ningú durant els darrers anys. Ho va fer 
Alexis de Tocqueville ja fa 
un segle i mig, en L’Antic 
Règim i la Revolució. Abans 
havia publicat La democrà-
cia a Amèrica, un clàssic in-
discutible del pensament 
polític. Ell pensava que 
l’autèntic amor a la lliber-
tat no neix dels beneficis 
dels béns materials que 
procura. Al contrari: hi ha 
pobles que la perseguei-
xen obstinadament a tra-
vés de tota mena de perills 
i misèries “perquè la consi-
deren en si mateixa un bé 
tan preciós i necessari que 
cap altre no podria conso-
lar-los de la seva pèrdua”. 
Per això, diu, “el que odien 
els pobles nascuts per ser 
lliures és el mal mateix de 
la dependència”. 

Analitzant amb detall 
els anys previs a l’esclat de 
la Revolució, es va pregun-
tar per què les classes do-
minants no van advertir el 
que els amenaçava. I va 
descobrir que aquells que 
dirigien els assumptes pú-
blics, ministres i magis-
trats, molts d’ells expertís-
sims en el seu ofici, ignora-
ven el que ell considera la 
“gran ciència de govern 
que ensenya a compren-
dre el moviment general 
de la societat, a jutjar el 
que passa en l’esperit de 
les masses i a preveure’n 
els resultats”. Això els va 
incapacitar per reconèixer 
el batec d’aquest llarg procés a través del qual es va anar 
edificant, a poc a poc, però inexorablement, una societat 
imaginària bastida amb els poderosos desitjos que dibuixa-
ven el caràcter, el perfil i els detalls d’una societat nova. Va 
ser així, sosté, com els francesos es van desinteressar de la 

Les noces de Fígaro va 
ser una obra 
escandalosa des del 
principi i li va costar la 
presó a Beaumarchais. 
En la imatge, Lluís 
Homar, en el paper de 
Fígaro, en el muntatge 
que Fabià Puigserver 
va dirigir al Teatre 
Lliure el 1989. 
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