
I ésser persona humana? 
 
Em fa molt l’efecte que el programa d’avui serà una necessària continuació 
del programa de la setmana passada. En tot cas una ampliació. En el fons, a 
la que hi pensem una mica, el terme persona gairebé va indissolublement 
lligat amb el qualificatiu “humana”.  
Quan parlem de persona gairebé sempre donem per entès a que ens referim 
a l’espècie humana. Mai per a designar un animal, i molt menys a un 
objecte inanimat.  I ha alguns pocs exemples, com en el cas del món de la 
jurisprudència, en que es fa la distinció i es parla de “persona jurídica”, 
com a objecte de dret, al designar un col·lectiu, entitat o empresa. No sé si 
en sabria trobar massa exemples més. 
 
La setmana passada, la introductora del tema, l’Eva, ja apuntava dues 
característiques fonamentals per poder parlar de persona humana. A saber: 
ésser racional per una part; i lliure, per una altra. Penso que són els dos 
gran pilars. Sense aquests dos elements difícilment poden parlar de persona 
humana. Es a dir: s’és persona en tant i en quant un en té consciència de 
ser-ho. I alhora s’està en facultats tants físiques, com sobretot psíquiques de 
ser-ho i exercitar-ne.  
 
Tot i que un ja neix essent de l’espècie humana, a ser persona humana n’ha 
d’aprendre i se li ha d’ensenyar a ser-ne. Ningú neix ensenyat, i d’això, de 
ser persona humana, n’hem d’aprendre. I em temo que tota la vida. I que 
moltes vides.  
Els científics que estudien els homínids d’Atapuerca asseguren que encara 
han de passar moltíssimes generacions, milers i milers d’anys, perquè 
aquest mamífer singular, que som nosaltres, arribi a poder considerar-se un 
autèntica persona humana. Que de moment només estem en procés 
d’arribar a ser-ho, que encara som una promesa. I que el camí que fem, des 
de la prehistòria fins ara, no ha sigut ni és sempre lineal, ascendent i 
positiu. Que hi ha hagut molt alts i baixos, èpoques d’avenços i molts altres 
períodes de retrocessos. En aquest sentit la evolució no hauria acabat, ni de 
bon tros. 
 
De que encara són un projecte imperfecte, manifestament millorable en 
seria una prova el fet de que a nivell col·lectiu encara hi hagin guerres, o 
fam en el món. De que hi hagi desigualtats tant brutals entre diferents 
països del món. Etcètera, etcètera. 
És veritat que en alguns aspectes hem avançat; en  moltes coses que poden 
donar dignitat a la persona. Per exemple, pràcticament s’ha abolit 
l’esclavitud, l’home va superant malalties que no fa tant eren pestes 
aniquiladores, lentament es va equiparant els drets de l’home i la dona... 
Tot plegat, com és pot veure, configura un marc més o menys propici per a 
prosperar en el camí de majors quotes de dignitat personal i, 
consegüentment de progrés col·lectiu, fet que al cap i la fi és, penso allò 
que ens ha de fer, a nivell particular, més persones humanes. 


