
 
 
 
 
 

ACTUAR ÉS TRIAR 
 
Dostoievski va escriure: «Si Déu no existís, tot seria permès.» és el punt de 
partida de l’existencialisme. Efectivament, tot és permès si Déu no existeix, i, en 
conseqüència, l’home queda deslligat de compromisos, car no troba ni en ell, ni 
fora d’ell, cap possibilitat on aferrar-se. D’antuvi no troba cap excusa. [...] dit 
d’una altra manera, no hi ha determinisme, l’home és lliure, l’home és llibertat. 
Si, a més, Déu no existeix, no trobem davant nostre valors o ordres que legitimin 
la nostra conducta. Per tant, no trobem ni darrere nostre, ni davant nostre, en 
el domini lluminós dels valors, justificacions o excuses. Estem sols, sense 
excuses. És el que jo expresso dient que l’home està condemnat a ser lliure. 
Condemnat perquè no s’ha creat a si mateix, i malgrat tot lliure, perquè una 
vegada llençat al món, és responsable de tot el que fa. L’existencialista no creu 
en la potència de la passió. No pensarà mai que una passió és un torrent 
devastador que condueix fatalment l’home a determinats actes, i que, en 
conseqüència, és una excusa. Pensa que l’home és responsable de la seua 
passió. [...] Pensa que l’home, sense cap suport i sense cap auxili, està 
condemnat en cada instant a inventar de nou l’home. Ponge deia en un article 
molt bo: «L’home és l’esdevenidor de l’home.» És perfectament exacte. Només 
que si algú vol entendre que aquest esdevenidor està escrit en el cel, que Déu el 
veu, llavors és fals, car ja no seria un esdevenidor. Si entenem que [...] hi ha un 
esdevenidor per fer, un esdevenidor verge, que l’espera, llavors és exacte. Però 
llavors ens quedem deseixits. Per posar-vos un exemple que ens faci 
comprendre millor el deseiximent, citaré el cas d’un dels meus deixebles, que 
em va venir a trobar en les circumstàncies següents: el seu pare s’havia barallat 
amb la seua mare i, a més a més, tenia tendència a col·laborar amb els ocupants 
nazis; el seu germà gran havia trobat la mort en l’ofensiva alemanya del 1940, i 
aquest xicot, amb uns sentiments una mica primitius, desitjava venjar-lo. La 
mare vivia sola amb ell, molt trista per la semitraïció del pare i per la mort del fill 
gran, i no tenia altre consol que aquest noi. Aquest xicot podia triar, en aquell 
moment, entre anar-se’n cap a Anglaterra i allistar-se a les Forces Franceses 
Lliures —és a dir, abandonar sa mare— o quedar-se al costat de la mare i 
ajudar-la a viure. Se n’adonava prou bé que aquesta dona només vivia per ell i 
que la seua desaparició —i potser la seua mort— l’enfonsaria en la 
desesperació. Se n’adonava també que en el fons, concretament, cada acte que 
feia respecte a la seua mare tenia la seua resposta, en el sentit que ell l’ajudava 
a viure; en canvi, cada acte que faria per partir i combatre era un acte ambigu 



que es podia perdre pels rostolls; és a dir, no servir per a res: per exemple, si se 
n’anava a Anglaterra, podia anar a parar a un camp de concentració espanyol, 
tot passant per Espanya; podia ser que arribés a Anglaterra o a Alger i que allí el 
fiquessin en un despatx, de pixatinters. Per tant, es trobava de cara a dos tipus 
d’acció ben diferents: una de concreta, immediata, però que només s’adreçava 
a un individu; o bé una acció que s’adreçava a un conjunt infinit, més ampli, una 
col·lectivitat nacional, però que precisament per això era ambigua i que podia 
quedar interrompuda pel camí. Al mateix temps, el noi dubtava entre dos tipus 
de moral. D’una banda, una moral de la simpatia, de la dedicació individual; i 
d’altra banda, una moral més àmplia, però d’una eficàcia més dubtosa. Calia 
que escollís entre totes dues. Qui podia ajudar-lo a escollir? La doctrina 
cristiana? No. La doctrina cristiana diu: sigueu caritatius, estimeu el proïsme, 
sacrifiqueu-vos pels altres, escolliu la via més difícil, etc. Però, quina és la via 
més difícil? Qui cal estimar com a germà, el combatent o la mare? Quina utilitat 
és més gran, l’opció de combatre en un conjunt o l’altra precisa d’ajudar un 
ésser humà concret a viure? Qui pot decidir a priori? Ningú. Cap mena de moral 
inscrita no ho pot dir. La moral kantiana diu: no tracteu mai els altres com un 
mitjà, sinó com un fi. Molt bé; si em quedo la costat de ma mare, la tractaré 
com un fi, no com un mitjà, però en conseqüència corro el risc de tractar com 
un mitjà els qui combaten al meu voltant; i, recíprocament, si m’uneixo als qui 
combaten, els tractaré com un fi i, en conseqüència, corro el risc de tractar ma 
mare com un mitjà. 
 

Jean-Paul SARTRE: L’existencialisme és un humanisme (fragment) 

 

QÜESTIONS: 
 
 

 

 
1. Expliqueu que vol dir Sartre quan escriu que l’afirmació de Dostoievski «Si 

Déu no existís, tot seria permès» és el punt de partida de l’existencialisme. 
 

2. Expliqueu el significat de les següents paraules de Sartre:  
 

«Efectivament, tot és permès si Déu no existeix, i, en conseqüència, l’home queda 
deslligat de compromisos [...] Si [...] Déu no existeix, no trobem davant nostre valors o 
ordres que legitimin la nostra conducta. Per tant, no trobem ni darrere nostre, ni davant 
nostre, en el domini lluminós dels valors, justificacions o excuses. Estem sols, sense 
excuses.» 

 
3. A continuació expliqueu per què Sartre conclou que: 
 

«[...] l’home està condemnat a ser lliure. Condemnat perquè no s’ha creat a si mateix, i 
malgrat lliure, perquè una vegada llençat al món, és responsable de tot el que fa.» 

 



4. Per últim, expliqueu que significa el següent fragment: 
 

«L’existencialista no creu en la potència de la passió. No pensarà mai que una passió és 
un torrent devastador que condueix fatalment l’home a determinats actes, i que, en 
conseqüència, és una excusa. Pensa que l’home és responsable de la seua passió.»  

 
5. Sartre es mostra d’acord amb la idea de Francis Ponge que «l’home és 

l’esdevenidor de l’home». Sabríeu dir què volia expressar Ponge amb 
aquestes paraules? 

 
6. Sartre acaba el fragment transcrit amb aquestes paraules: 
 

«[...] si em quedo la costat de ma mare, la tractaré com un fi, no com un mitjà, però en 
conseqüència corro el risc de tractar com un mitjà els qui combaten al meu voltant; i, 
recíprocament, si m’uneixo als qui combaten, els tractaré com un fi i, en conseqüència, 
corro el risc de tractar ma mare com un mitjà.» 

 

7. ¿En quin sentit el xicot a qui es refereix el fragment tractaria com un mitjà els 
qui combaten al seu voltant si decidís quedar-se al costat de sa mare, i en 
quin sentit correria el risc de tractar sa mare com un mitjà, si s’unís als qui 
combatents? 

 
QÜESTIÓ OPCIONAL: 
 

Realment penseu que totes dues possibilitats del dilema que se li planteja al 
xicot a qui fa referència Sartre són iguals de bones o de dolentes? No n’hi hauria 
una que és pogués defensar com l’objectivament millor? Si penseu que sí, 
digueu quina i justifiqueu la vostra elecció (i feu-ho sense  recórrer a emocions, 
només a raons). 
 
 
 
 
 
 
 


