La llibertat
Un relat de: Taller literari del CP de Joves
En Jordi era un escultor de Barcelona, que viatjà als Estats Units per inspirar-se per fer la seva propera obra. Una
fundació li va encarregar una escultura que representés la llibertat.
Quan es trobava a Nova York, davant de l'Estàtua de la Llibertat prenent notes, se li va acostar un home i li va
preguntar:
–Què escrius?
–Estic prenent notes –va contestar ell–. Vull fer una escultura que representi la llibertat.
–I creus que aquesta estàtua és lliure?
–Sí, per què no? –va respondre l'escultor desconcertat.
–Doncs es troba en una illa davant de Manhattan i està envoltada pel mar, no té escapatòria. Potser és
presonera del que representa, no creus?
–No m'ho havia plantejat –va contestar pensatiu.
–Llavors, què és per a tu la llibertat?
–No sé què dir-te, ara mateix no puc trobar una resposta.
Després d'aquesta conversa, en Jordi, dubitatiu, va anar cap a l'hotel on s'allotjava. Se li havien trencat els
esquemes i se sentia perdut en el desenvolupament de la seva obra.
Els següents dies va seguir donant-li voltes sense trobar respostes. Què era la llibertat i com podia representar-la?
Fou llavors quan, ansiós per arribar a una conclusió, s'adonà que ell sol no podria trobar la resposta. Per tant, va
començar a preguntar a totes les persones amb qui es creuava. Va obtenir opinions molt diverses que no feren
més que incrementar els seus dubtes, perquè en totes elles podia trobar ni que fos una mínima restricció
d'autonomia.
A més a més, tampoc va ser capaç de trobar cap idea que pogués aglutinar totes les opinions recollides.
Però un dia, en un trajecte en metro, veié una cita d'un pensador anglès, escrita en una paret, que deia: "Sobre el
seu cos i la seva ment, l'individu és sobirà". Així fou com s'adonà que tots tenim opinions diferents sobre la
llibertat i en totes elles es troben limitacions d'aquesta. Potser, la veritable llibertat, només resideix en el
pensament...
Va ser en aquest moment quan es va posar a treballar en la seva obra.
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