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Bertrand Russell hauria d' haver estat un
dels homes més envejats del segle. Si no
ho ha estat caldrà que repensem els nos-
tres errors més que no pas les seves cul-
pes. Mantenir-se a l'avantguarda tota una
vida, no cedir mai a la tranquil·litat de l'es-
tabilització perpètua, de /'immobilisme, cer-
car constantment noves solucions, plantejar
nous problemes, bo i conservant unes po-
ques idees clares, viure de cara al demà,
mai en el passat, no són, precisament, cons-
tants massa comunes de la nostra vida.
Aquest vell anàrquic, escèptic, dur, revol-
tat, ídol dels joves, avi dels més vells con-
servadors, ha enlairat aquell esperit de re-
bel·lia, individual i orgullós, que li venia de
la societat victoriana, fins al darrer moment.
Fóra massa fàcil, peró d'intentar d'incloure'l
en un grup, sota un lema; fonamentalment
era una personalitat aïllada, aïllada dels
seus per la seva llarguíssima vida, aïllada
de tots els diferents contemporanis que ha
tingut per la seva aristocràtica defensa de
/'individu, aïllada de quasi tothom, sempre,
per la inexhaurible exigència d'autenticitat
envers ell mateix.
La mort de Bertrand Russell és un punt i
a part. Potser un punt i a part per a tot el
món construït damunt la confiança de fi-
nals de segle: confiança en un món millor,
confiança en l'alliberament de les classes
socials explotades, confiança en l'interna-
cionalisme, en els progressos científico-tèc-
nies, etc. La seva vida ha estat contem-
porània no tan sols de les revolucions so-
cialistes, ans també de les guerres mun-
dials i de l'explotació i de la violència neo-
colonialistes. Ara bé, el seu exemple per-
sonal és, segons que crec, haver sabut
donar a tot un segle de vida una justifi-
cació moral i científica de la més alta exi-
gència. ¿Qui, ara, continuarà, a despit de
tot -i amb el seu mateix prestigi personal
i científic- una lluita desinteressada per
una pau que sovint ens sembla impossible,
per unes llibertats que cada dia es veuen
trepitjades, per una ètica presonera de tra-
dicions obscurantistes, per una ciència
constructiva i no militaritzada?
EI valor d'exemple de Russell, la seva vi-

gència constant ha residit en el seu modern
escepticisme. La seva resignació ha estat
constructiva sempre, el seu ateisme, per
exemple, ha estat una exigència de rigor
inteJ./ectual, no una posició de fàcil i mes-
qui anticlericalisme. En un passatge molt
bell, el mateix Russell comenta: «Quan ar-
riba la desgràcia és el coratge el que ha
de suportar sense queixes l'enrunament de
les nostres esperances ( ...). Però, un cop
fora de la caverna, la porta de la Renúncia
ens torna a dur.e la llum de la saviesa, per
l'esplendor de' la qual una nova visió inte,
rior, una nova alegria, una nova tendresa,
brillen per alegrar el cor del pelegrí.-
Aquesta iI·/imitada confiança en el futur és
un iJ.limitat amor per l'home, entès a la ve-
lla manera humanista. I això bo i mante-
nint una consciència ben clara de les seves
incapacitats, de les seves impossibilitats,
de les seves fronteres. D'aquesta manera
la paciència i la modèstia, la coJ./aboració
entre tots, la humiltat, la dedicació a la tas-
ca comuna, són glorificades amb un sen-
tit completament oposat al que tenen dins
l'àmbit de la resignació impotent del pensa-
ment petit-burgès. Contra el conformisme
vegetatiu, contra /'infantilisme del terrabas-
tall, Bertrand Russell aixeca una urgència
de dignitat humana: la necessitat d'un mè-
tode. I com tot mètode, la seva actitud da-
vant la vida ha demanat treball, esforç, cons-
tant reexamen de principis, rigor, profun-
ditat i, per damunt de tot, una indeclinable
i iUuminada voluntat d'aplicació pràctica,
de resolució dels problemes fàctics de l'ho-
me, no de l'home 'abstracte sinó de l'ho-
me del carrer.
La seva mort deixa el buit d'un vell mestre
desaparegut. Un mestre amb qui es podia
discrepar, amb qui es podia discutir, amb
qui hom, encara, es podia barallar. Un vell
mestre que era un mirall punyent, que sem-
pre ens tornava la nostra pròpia imatge més
plena d'autenticitat i de saber; érem amb
ell com el fill que esdevé conscient de la
seva força en la lluita amb el pare. En
aquest sentit el món que ell deixa ha de
continuar (no pas reprendre) amb un punt
i a part.


