
Individus 
 

A mi que no em vinguin amb romansos, qui té més força és qui decideix fer 

o no fer mal. La potència hauria de pertànyer només a aquells que volen la 

pau i no la guerra. En els casos en què així no succeeix, quan els atacs van 

dirigits del fort al dèbil, els més fràgils, davant d’una violenta agressió, 

només tenen dues opcions: intentar rebel•lar-se o sucumbir i sotmetre’s.  

 

Intueixo que els grans conflictes els genera qui valora més el seu poder a la 

vida de les persones. “Divideix i guanya”. El món està dividit, perquè hi ha 

qui vol ser guanyador i desitja l’existència de perdedors, de derrotats que ni 

tan sols volen lluitar. Això passa a petita i gran escala: en les relacions 

internacionals, així com en els espais reduïts i més propers a nosaltres.  

 

En societats agressives com la nostra, el temps té un gran valor econòmic. 

Les persones que demanen són ningú i els que manen estan en els estrats 

més elevats de jerarquies que encareixen no només els seus rellotges, sinó 

els segons, els minuts i les hores que els hi passen. Fer esperar algú és 

imposar-se. Fer evident la capacitat de ser violent és una pura amenaça. I 

atacar és mostrar la debilitat de gaudir amb el patiment dels altres.  

 

En art es parla de “la bellesa de l’horror”, que podem veure en alguns dels 

quadres de l’època fosca de Goya. A alguns els hi plau veure violència. A 

d’altres, exercir-la. Els fa sentir-se poderosos el fet de decidir sobre el 

patiment, la ruïna, la vida i la mort dels altres. Segurament, conscients de 

la seva insignificància còsmica, necessiten omplir-se de vanitat destrossant 

individus als quals volen convertir en perdedors. Una estranya i trista 

victòria, dibuixada amb un somriure que fa fàstic. 
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