






sa llanca els tres ideals socials de liberté, jratemité 
i c;galité; aquestes excel-lkncies no passen de ser- 
ne només dues: llibertat i justícia -fiaternité més 
égalité-, excel.lkncies oposades talment com s'es- 
pien de forma indefectible individu i col.lectivi- 
tat. El civisme vol resoldre el conflicte de l'home 
social a base de fiaternitat, o respecte mutu, en 
vistes d'una societat ideal, utbpica, desitjable, bé 
que no realitzable en l'espai i el temps. La lliber- 
tat no tolera límits o deixa de ser llibertat; Déu és 
necessariament lliure del tot -aquesta antinbmia 
descriu el cor de la llibertat. Tant la fraternitat com 
la igualtat impliquen límits, fronteres. La utopia 
del civisme és la traducció histbrica de l'home que 
vol fer-se Déu, que vol esposar llibertat i igualtat. 

La vida individualista -Única prbpiament 
lliure- comporta una deliberació moral individual 
a fi d'obtenir la felicitat de cada u, o sigui, el plaer. 
La vida intersubjectiva, en canvi, demana una de- 
liberació moral col.lectiva -amb el pressupbsit 
d'uns drets humans- que utbpicament desembo- 
caria en una felicitat col.lectiva, que es pot ano- 
menar joia. Perb en la histbria, ni és possible unir 
plenament individu i col.lectivitat -malgrat que 
Marx fantasiegés 1'Home comunista escatolbgic-, 
ni tampoc la societat no serh mai transparent, do- 
nats els dos maleficis que l'estrangulen. 

No obstant aixb, cal esperar contra tota esperanCa 
i treballar com si la societat fraterna fos possible. 
El civisme és la utopia que ens convida a treballar 
en tal direcció. Sense esperanCa, el civisme ago- 
nitza o acaba en vulgar hipocresia. Els homes, a 
m6s d'ideologies, hem fabricat utopies. L'imagi- 
nari col.lectiu posseeix una funció conservadora 
del que hi ha -ideologia-, i una funció produc- 
tora del possible -utopia. ¿Com ens neix aquesta 
dbria de la utopia? La societat, tota societat -antiga 
o actual, liberal o comunista- ens causa insatis- 
facció. Només els poca-vergonyes s'hi senten bé. 
Aquells que s'instal.len en la insatisfacció, o cauen 
en la desesperació o en el cinisme. En canvi, 
aquells que palpen com els neix l'esperan~a, que- 
den oberts a la utopia, al civisme, a la comunitat 

fraternal. Aixb és fruit del Mythos i no pas del Lo- 
gos, perb resulta inesquivable si no volem viure 
definitivament malcontents. 

La realitat social -1'organitzi el partit polític que 
sigui- sempre ens deixa molt mal gust de boca, 
i aleshores l'imaginari crea projectes que apunten 
a algun agathon, a alguna irrealitat encisadora. El 
civisme és un bé, un benifet, un agathon necessa- 
ri si no volem viure cínicament o bé desesperada- 
ment. El ciutadl viu en el status viatoris; és un 
caminant que encara no ha assolit la plenitud de 
la fraternitat, per6 que ha decidit encaminar-s'hi. 
La societat del civisme és perfecta, és un bonum 
arduumfiturum; només la forqa de l'esperan~a ens 
aguanta en la seva recerca. La raó, en canvi, 
ens abandona en el pessimisme. El camí de la his- 
tbria de l'home condueix a la mort; aquesta és el 
seu fi, perb no pas el seu sentit, si esperem. 

Hi ha dos pecats contra l'esperanqa en el civis- 
me: la presumpció o creure que ja l'hem assolit. 
El paradís comunista de la Unió Soviktica comet 
aquest pecat. Es tracta d'un infantilisme quan es 
va de bona fe. El segon pecat és la desesperació, 
que consisteix a creure que mai no hi haurl civis- 
me total. Els nihilistes se situen en aquest pessi- 
misme pecaminós. És qüestió de senilitat. 

La llibertat zoolbgica de cada u -que és llop 
per a una altra llibertat individual- ingressa en 
la sbcio-cultura, en la Histbria, que es descobreix 
sotmesa a la prohibició o autoritat. Les autoritats 
socials ens fan el beneficiós mal de fer-nos humans. 
Només després, quan ja hem aprks a parlar i a pa- 
tir la conscikncia, podem optar per una altra lli- 
bertat, la d'esperit, que ens llanqa a esperar en la 
utopia cívica. 

Acabo aquesta angoixada reflexió amb el crit 
d'esperan~a més esglaiós que mai no s'hagi llan- 
Cat. Es de Job. Fa així: *Encara que Déu em robi 
la vida, continuaré esperant en ell,. Cosa semblant 
dic jo del civisme: Encara que la raó em robi la 
seguretat en la societat fraternal, continuaré espe- 
rant en ella. 


