
I vosté què opina?

Cada temps té les seues coses, costums, modes, manies, etc. El nostre temps té una sensibilitat 
especial per la imatge. Per la imatge de tot, d'un mateix i de l'entorn i s'arriba a l'extrem de ser més  
important la imatge que la realitat, cosa que ens despista una mica de la recerca del sentit i de la 
veritat. 

Tot el món té al cap la imatge d'una càmera i un micro fent de llançadora entre un preguntador i un 
presumpte contestador. Estem molt acostumats a veure per la televisió un reporter o reportera amb 
un micro,  al  mig del carrer, preguntant al primer que passa què li  pareix una cosa o una altra. 
Deixem de banda les consultes que fan ara en alguns programes d’entreteniment, només per fer 
riure, que no tenen cap trellat. Facècies sense solta ni volta, que no tenen ni cap ni centener només 
per enredar la troca.

A tot  això  s'afegeix  el  deler  general  de  ser  preguntat,  les  ganes  d'eixir  a  la  foto  i  opinar  -o 
simplement xerrar- sense tenir res a dir la majoria de les vegades.

Sovint es té la impressió que opinar de les coses és una cosa elemental i evident. Per eixa causa se 
sol concloure que tots tenim una opinió sobre els diferents temes de la realitat. En una paraula, que 
podem parlar de tot.

Ja no parlem de les situacions més extremes on es confon l'opinió amb la simple crítica superficial i 
barroera, amb l'escampadina de sòries que no porten a res, amb fer ostentació de la buidor del cap i 
de l'esperit o, en casos més per avant -però no per això menys freqüents- amb l'esforç morbós de fer 
ostentació de la pròpia malícia.

Si em permeteu la digressió, faré referència a un fet bastat semblant en el món escolar. Recordo de 
la meua època d'ensenyant que això els passava molt als alumnes: creure saber-ho tot perquè han 
sentit parlar de tot. Es tracta d'una notable confusió entre tenir notícia de les coses i saber-les, sense 
adonar-se que entremig hi ha tot el procés i l'esforç de l'aprenentatge. I és de tots conegut que el que 
és realment divertit és saber; aprendre sol ser bastant més pesat.

Si  es  manté  la  confusió  de  la  què  parlàvem fa  un  moment,  resulta  fàcilment  comprensible  la 
sensació que molta gent té de saber-ho tot. Com que ha sentit parlar de gairebé tot...! I si ho sabem 
tot, perquè no podem opinar de tot?

Crec que resulta útil desfer el malentès, perquè no s'aguanta per cap cantó.

Seria bo de començar per veure què és això de l’opinió.

Entenem per opinió el concepte o judici que tenim o fem de les coses i de les persones, sobre tots 
aquells aspectes que no són evidents  o que són interpretables. Els conceptes i els judicis s'han de 
construir i això demana temps, prudència i dedicació. Ningú naix ensenyat i tot s'ha d'aprendre.

L'opinió i, per descomptat, el seu grau de fiabilitat o importància depén d'uns quants factors:
- En primer lloc, de la informació disponible sobre el tema que volem considerar.
- En segon lloc, de la intensitat de la nostra reflexió i del temps que li hem dedicat.
- I també del grau de compromís o d'implicació que tenim en l'assumpte.

Si considerem tot això, ens resultarà més fàcil discernir el grau de qualitat, el grau de profunditat i 
el grau d’objectivitat de les opinions. No cal insistir massa en tot això. Una millor informació i una 
reflexió més acurada dels fets, els esdeveniments i les persones redundaran sempre en una opinió 



més rica, considerada i fiable. Una implicació massa gran o un compromís molt fort ens poden 
distorsionar  excessivament  la  realitat.  Cal  sempre  tenir  en  compte  la  distància:  no  es  poden 
considerar les coses ni de massa lluny ni de massa prop, en el ben estès que l'objectivitat no es pot  
entendre mai com l'absoluta falta d'implicació o d'interés. Avui dia, la neurociència està demostrant 
que la intel·ligència no funciona mai al marge del sentiment i de l'afectivitat. 

Tots els camins són d'anada i tornada. Totes les consideracions i els arguments es poden analitzar a 
l'endret i a l'inrevés, en direccions oposades.

Heus ací el que vull dir. La manca d'informació, la mala qualitat (per mentida, per manipulació o 
perquè ens amaguen l'ou) de la informació, l'absència de reflexió o l'absència d'interés segurament 
també marcaran el to i el valor de les opinions. No crec que sigue necessari a hores d'ara insistir en 
el fet que la ignorància no té opinió ni és un punt vista, sinó l'absència de tots els possibles. 

Si som sincers -i crec que cal ser-ho-, després de considerar tot el que portem dit, és més fàcil tindre 
la sensació -prou més realista- que, possiblement d’algunes coses sí que en tenim d'opinió, però de 
moltes altres no en tenim cap.

Sempre està bé i és aconsellable -i ja sé sap que els consells són per donar però no per seguir- tindre 
l’honradesa i la humilitat -dues actituds (=virtuts) nobles- de dir que una cosa no la sabem si no ens 
n'hem informat mínimament, no hi hem reflexionat prou o no ens implica gens ni mica.

Qualsevol esforç en el camp del saber, en el temps de reflexió i en el grau d'implicació amb la  
humanitat fa augmentar l'IVA (impuls del valor afegit) de la ment i de les opinions.

Bé, tornem al títol de la reflexió.
- I vosté què opina?
- Segons de quines coses, no res...

Julià Pastor Aguilar, 11/2018. 
Centre d'Estudis dels Ports


