
Sabem evolucionar per a realitzar-nos com a persones ? 

 

Aquesta és una d’aquelles preguntes que em deixen pensatiu, 

reflexiu, aturat, cercant si penso que si o que no, o que depèn, o …. 
Ves a saber. I com en tantes altres coses que no sé, em dic a mi 
mateix: “no ho se”, no ho se si en sabem. Potser algunes persones si, 
altres no ….  

Des del pensament humanista, i més concretament des de la 
psicoteràpia de la gestalt, aquesta mena de preguntes no ens les 
fem. Et tot cas, seguint un precepte – per dir-ne d’alguna manera – 
d’en Fritz Perls, el seu creador, que diu que  en comptes de 
preguntar-nos en general, qualsevol de les qüestions que ens 
amoïnen, ens fem la pregunta referint-nos a nosaltres mateixos,  i 
mirem de contestar-la però parlant d’un mateix, no generalitzant i 
posant-nos com a portaveus de la societat.  Això seria pura i simple 
especulació. Aleshores la qüestió quedaria com que si “se JO 
evolucionar per a realitzar-me com a persona”. Aleshores, en aquest 
termes, hi veig més clar. Ara parlaré de mi – cosa potser mal vista – 
però que en el meu cas en faig bandera perquè, realment, 
veritablement, només puc parlar de mi, doncs de la resta tot just que 
us conec breument. Prou feina tinc en coneixem a mi … Sigui dit de 
pas, és de nosaltres mateixos que parlem, inclús quan pensem que 
ho fem dels altres. Però això si per cas, serà el tema d’un altre dia … 

Bé doncs, doncs parlant de mi. I jo dic que no, que no en se massa 
d’evolucionar per a realitzar-me com a persona, però que n’estic 
aprenent. N’estic aprenent d’això de realitzar-se com a persona. I que 
amés, em fascina aprendre:   a ser persona, a ser jo mateix, 
descobrint qui soc i de pas descobrint que és això de realitzar-se com 
a persona.  

Perquè …. Això n’és una altre …. Que entenc per realitzar-me com a 
persona?  Em puc realitzar professionalment, realitzar-me com a 
pare, o com a membre d’una comunitat. Però com a persona …. Que 
entenc jo per realitzar-me com a persona ? … Si li ho preguntem a les 
que ara tenim al voltant, segur que cada un entenem una cosa 
diferent … sembla que és un concepte abstracte i ven subjectiu. Per a 
mi – i aquesta és la meva visió però no pretenc que ningú la 
subscrigui – realitzar-me és trobar el sentit a la meva vida i ser-ne 
conseqüent, caminar el camí d’aquest sentit. 



Bé, posem que ja sabem que és això de realitzar-nos com a persona. 
Ja se que és suposar molt, perquè la qüestió te molta tela, però, en 
fi, suposem que ho sabem. Que cada un te la seva resposta, personal 
i, perquè no, transferible. 

Però no n’hi ha prou en saber-ho. Cal posar-se en acció i anar cap on 
els peus ens porten. O no, perquè la por, o el que sigui que ens 
frena, no ens deixa anar cap allà on sentim que volem anar.  Deixeu-
vos acaronar per aquest pensament : “Vivim com a esclaus sense 
saber que sempre hem estat lliures”. Quina sensació o sentiment us 
produeix? Si sento que és certa, sinó totalment en certa mesura, vull 
seguir esclau? I esclau de que o de qui? 

Jesús i molts altres abans i després, han dit: “La veritat us farà 
lliures”. Per tant, prenent-me en serio la frase, si no faig a la vida allò 
que vull, allò que sento per el què estic aquí, en aquest món , allò 
que somio fer i sempre tinc excuses o impediments teòricament 
inabastables, és que visc com esclau, sense saber la veritat de que 
soc lliure. 

Saber evolucionar per a realitzar-nos com a persones segurament, …. 
, possiblement, comenci per trobar el nostre lloc a aquest món, a la 
vida, trobar-li el sentit profund, més enllà dels diners o les aparences,  
i tenir la valentia de ser-ne conseqüents. Segur que en el debat que 
ara encetem li podrem donar la volta a aquest arguments 
possiblement una mica folls, almenys pels temps que corren …. 
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