
Això és el que hi ha

Això és el que hi ha... Se sent dir tothora. Les coses són com són... La realitat és aixina... No 
et poses pedres al fetge...

Sonen a sinònims de: No hi ha res a fer; tot és impossible; no cal sufocar-se; no hi ha més 
remei; ja t’hi pots posar fulles; no s’hi pot fer res...

Si t'ho mires bé, sona a criteri molt poc elaborat, tòpic, còmode i derrotista.

Per això, suposo que ja albireu que no podem deixar la cosa aixina. Com a mínim, com seria 
menester a la nostra espècie sàpiens, caldrà fer alguna reflexió i sol ser molt saludable qüestionar-se 
les coses, entre d'altres raons, perquè ens obliga a buscar respostes.

Això és aixina de veres? Quin concepte tenim de la realitat? Realment no hi ha res a fer? Ja 
està tot tan predeterminat?

Podem començar argumentant que si totes les persones  que ens han precedit hagueren fet 
servir uns criteris tan pessimistes i  s'hi  hagueren conformat, res no hauria canviat. No ens caldria 
perdre el temps estudiant la història perquè no haguera passat res.

Per un altre cantó, i sense grans esforços, podem adonar-nos d'infinitat de coses i situacions 
que ens ajudaran a comprendre i a veure que la cosa no és tan simple. A tall d'exemples (cadascú en 
pot afegir tants com vulgue).

És igual o tant s'hi val:
Construir una carretera o no construir-la?
Tenir aigua corrent i electricitat o anar a la font i amb cresolets i ciris?
Deprendre a llegir o no fer-ho?
Inventar la roda o no haver-ho fet?
Haver fet avançar la cirurgia o quedar-nos al temps d’Hipòcrates i les herbetes?
Poder viatjar amb avió i vaixell o quedar-se mirant la blavor del cel o la immensitat del mar 

a la vora de la platja? 
Disposar de totes les màquines que ens fan el treball més lleuger al camp, a la indústria, al 

comerç, etc. o no?
Tindre i poder gaudir de les grans obres d’art, en arquitectura, pintura, literatura, escultura, 

teatre, cinema, etc...?
Aconseguir tots els sistemes de comunicació i tot el món de la informàtica o privar-nos-en?
I ... els cotxes, el temps lliure i les activitats d’oci i ...
Si no és igual una cosa que la contrària deu resultar evident per quina cal decantar-se.

Tot això pel que fa referència al món exterior, però també podem considerar la realitat de les 
persones i la seua interioritat. És igual o tant s'hi val:

Haver eliminat l'esclavitud, evitar les discriminacions, respectar tothom o deixar-ho córrer?
Tindre cultura o no tenir-ne?
Ser educat o anar de groller?
Cultivar la sensibilitat, la convivència i la bonhomia o tirar pel dret?
Mirar de fer les coses bé o seguir la ruta del barrut o del cara-dura: Poca faena, mal feta i 

ben pagada i abans morir que quedar bé?
Procurar fer l’entorn amable o no deixar viure?
Mirar de ser feliç o viure amargat?
Segur que us vénen al cap moltes altres coses. No en podem fer una enumeració exhaustiva.

Imagino que resulta prou evident la quantitat d'alternatives existents al que ens trobem ja fet 
i determinat. Que val la pena seguir l'exemple de la gran quantitat de gent que ha dedicat temps i 
esforços perquè les coses i les persones vagen progressant amb il·lusió i paciència.

Sí que és cert que la realitat ens ve donada en una gran part, però és igualment cert que la  
nostra intervenció és possible, que podem fer intents de canvi, podem -i, naturalment, devem- mirar  



d'anar  millor  i  procurar  fer  variar  les  coses,  sempre,  està  clar,  amb la  humilitat  de  saber  que 
nosaltres sols no canviarem el món, però això no ha de ser l'argument per deixar-ho córrer tot,  
perquè està claríssim que la nostra faena és necessària, urgent, imprescindible i indefugible.

I, mira tu, la qüestió, comptat i debatut, queda reduïda a si un vol o no vol apuntar-se a 
l'empresa, no a si pot. És a dir, afirmar que no hi ha res a fer és clarament una còmoda fugida 
d'estudi i un intent de passar la responsabilitat sempre als altres.

La realitat esdevé, amb aquesta visió, tot allò que hem trobat i se'ns ha donat i tot allò que 
nosaltres podem i devem aportar.

En definitiva i tornant al títol: Això és el que hi ha si no ens molestem a canviar-ho. Si 
millorem un poc les coses, el que hi haurà serà una altra cosa.
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