
Groucho Marx va dir “ Pareu el món que vull baixar”. Aquesta metàfora expressa clarament 
com una persona és pot desinteressar d’allò que no pertany a un sol ésser: el món. 

Baixar del món significa no preocupar-te per com estan els espais públics compartits, em 
refereixo a  carrers,  instal·lacions públiques, el mobiliari urbà, convivència entre les persones, 
solidaritat, civisme … i un llarg etcètera que són elements que es comprenen dins l’ anomenat 
espai públic. Per molt que vulguem baixar de món, aquest no para, això significa que estem 
incomplint la nostra responsabilitat com a membres del mateix, per de preocupar-nos de les 
nostres coses. 

Jo afirmo: “Com a ciutadans i ciutadanes, som responsables de l’espai Públic i moltes persones 
incompleixen aquesta responsabilitat”  

Des de la meva més humil opinió, m’he atrevit a fer aquesta afirmació, ja que considero que 
l’espai públic, és un espai compartit. Es tracta d’un espai que ens pertany a les persones i totes 
en més o menys grau hem de tenir-ne cura. 

De vegades em sentit a dir que no volem que es pugin els impostos, perquè no es fa res amb 
aquests diners. No entraré a valorar la necessitat de pujar o baixar el impostos, però si a 
considerar la importància de que puguem tenir els carrers nets, policia que salvaguarda la 
nostra seguretat, senyals de transit i viàries que ens indiquen per on caminem o si podem 
creuar o no un carrer, etc. Perquè, i poso un interrogant: de qui són totes aquetes coses??  

En un altre sentit ens podem qüestionar on es troben els límits entre lo Públic i lo privat. Per 
exemple fins fa pocs anys quan teníem coneixement que s’estava produint un greuge a una 
persona a casa seva, ningú en deia res, perquè s’entenia que era un problema privat. Sempre 
m’he qüestionat fins a quin punt ho era, la persona que pateix aquest greuge després surt al 
carrer, compra a les botigues del seu barri, parla amb les veïnes … tindria la mateixa actitud si 
no patis en el seu “àmbit privat”, podem entendre que el que passi a alguns àmbits privats 
tenen després efectes al ̈ públic? 

Hem de defensar els drets individuals però també els públics. Al igual que hem de complir les 
obligacions en els dos àmbits. Les escales, els pobles, les ciutats, el planeta, ens pertany a tots i 
tenim l’obligació de cuidar-lo, gestionar-lo i conservar-lo. Animo a deixar de repudiar 
responsabilitats, no baixem del món, perquè si està que sigui millor està a les nostres mans. 


