
Elogi dle la transgressió La pedagogia act~ial defiiig la consn- 
gració d'lirza ilrlica, excl~isiva i excloerzt 

Angel -lesús Navarra metodologia d'oprertelztatge perqiti creu 
siltcerainent en 11atenci6 a la diversitnt, 
en la plurnlitnt i en el cnricter diizitnic de 
la persorla hur~zarza. Aquest article pretén 
incorporar aquesta intukió posttnodenza 
en el treball de 13ticn i de la reflexió mo- 
m l  oct~lals. Horn aposta per lina itova RII -  

tvopologia que ptiglii incidir erz la cornple- 
xitat i en In riquesa que la cotlcepció 
dinhrnica de 17torne actiial eits aportn i 
poder-la així aplicar també a l ' imbit de 
la recerca tnoral. 

Llegir el títol que precedeix aquest article i tot seguit sorprendre's pot ser una 
mateixa cosa. I és que observar que hom creu possible d'alguna manera elogiar la 
transgressió --terme que associem amb all6 il.lícit o dolent--, no ens pot deixar 
indiferents, sinó que ens sorpr6n i ens contraria. 

És possible fer elogi de la transgressio? No són, potser, termes contradictoris, 
contraris, contraposats,. . .? 

'2 
L'arrel etimolagica del terme transgressio: 

5 
2 Si llegim al diccionari llatí, observarem que el terme transgressió prové de la 
3 preposició "trans" (més enllh de) i el participi "gressus", del verb deponent "gra- s dior" (anar, caminar). O sia que transgredir vol dir etimolbgicament i literalment 

s "anar més enllh de" ... En conseqü6ncia, i esbrinat el seu sentit originari, hau- 
9' rem d'afirmar que transgressió és aquella acció consistent a anar més enllh d'al- 

gun límit concret. 
2 
.s 
D - 
L És per aixtj que si pensem en la transgressió des del seu enunciat literal, 
5 enunciat dinin~ic i de moviment, aquest mateix enunciat perd aquella cirrega de 

maldat de la qual parlhvem al principi. Fins i tot podríem assentir que transgre- 
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dir és prbpiament i únicament moure's, posar-s'hi en carni, avanqar. I més 
encara des d'un punt de vista etic, ja que des de la perspectiva Ptica no podríem 
afirmar que el fet d'anar més enlla d'un limit pogués ser per definició (per se) 
il.lícit o dolent, almenys que fóssim capagos de demostrar la veracitat del dit lí- 
mit com a punt de divisió entre el bé i el mal. Aixb és, hauríem de justificar abans 
la certesa del terme designat com a limit del bé, o sia la licitud del terme com a 
norma moral (que mostra el bé per a l'individu o per a la comunitat). 

Norma moral i transgressió de la norma: 

No és, doncs, el moviment, la transgressió, all6 que determina la bondat o 
maldat del que es fa o s'omet. És necessita indefugiblement de la qualificació mo- 
ral del "limit", o de la bondat de la norma si es vol, per tal de poder afirmar que 
una transgressió és per ella mateixa una acció il.lícita o dolenta. 

A fi que ens entenguem: "no és el comportament transgressor per si mateix i 
prou, all6 que determina la bondat o maldat d'una acció qualsevol; es necessita 
indefugiblement de la qualificació moral del terme que la limita, o sigui, de la li- 
citud de la norma que determina i que delimita la bondat d'una acció concreta". 

O sigui, que parlem sense propietat quan enunciem que una "transgressió" 
esta sempre sota la qualificació de "delictiva o il.lícitaU, només pel fet d'ultrapas- 
sar una norma. O almenys, es parla indegudament si no hem efectuat prkia- 
ment una justificació moral de la norma mateixa. 

No es tracta rzornks de saber si hom s'lza coinportat bé o no, és tracta abans de res 
de saber que entelzein per cornportainent bo. 

La norma com a camí propedeutic: 

I és que al llarg dels segles s'ha pogut comprovar com la sacralització de les 
normes de comportament, fos aquesta quina fos, ha estat un pas perillós, i mol- '5 
tes vegades sagnant i destructor de la convivencia humana i de la preservació 2 

X 
dels drets inalienables de tot individu huma. I aquesta sacralització ho ha estat 2 

tant, de destructora, com la banalització de tota norma que ha induit, en altres ' 
s 

moments histbrics, a caure en un relativisme practic amb el qual el limit o terme 2 
del bé era tan subtil que no existia; i sent així indeterminat i incognoscible, el 

S mateix bé desapareixia en la boira de la incertesa, deixant també el dret de l'indi- u 
d 
t vidu sense cap mena de protecció davant altres interessos personals o comunita- 

ris. S 
.s 
3 

Una norma quan esdevé sagrada, indefectible, inamovible, estatica, ... acaba P 
prevalent sobre la persona humana individu o comunitat, a les quals, de fet, hau- ,- 

ria d'intentar ordenar i protegir. Acaba imposant-se sobre la persona a qui hauria 



de servir. Igualiment, l'absencia de tota norma aboca l'home a la seva destrucció 
immediata, reduint-10 als principis de supervivilncia, immediats i primaris, que 
fan prevaler les lleis biolbgiques dels instints animals per sobre de la mateixa 
concepció de persona humana com a dimensió diferent a la pura matilria física. 

I així, absolutitzant o relativitzant plenament la llei, en ambdós casos, la 
persona acaba esclavitzada per la llei positiva del dret o per la llei biologicista de 
l'instint, per la llei de la pretensió o per la llei de la necessitat ... I aquí és on rau 
l'error i la tragc~dia de tota norma moral, de tota norma normanda ... (de tota llei 
que obliga): en decantar-se cap a posicions extremes que provoquen la submissió 
de la persona humana, i no al servei propedeutic i existencial del bé com es de- 
sitjava, com hauria de ser. 

La norma moral com a mitjh, la persona com a fi: 

La norma, doncs, sempre serl mitjl, mentre que la persona sempre haurl de 
ser fi. I és per ,aixo que podem elogiar amablement, fins i tot amb tendresa, la 
transgressio. PerquP quan aquesta es dirigeix a la consecució d'una norma mi- 
llor, d'una mesura del bé millor, ... o amb altres paraules, quan la transgressió 
denuncia una norma injusta, és, en aquest cas, no només bona, sinó que fins 
i tot és una exig6ncia moral. 

Transgredi:r és aixo: anar més enlli.. . canviar, transformar. .. La transgressio 
no és més que una metodologia imprescindible en pedagogia moral. Aixo ho 
afirmaríem sempre que també volguéssim admetre que tota moral és sempre, en 
virtut de la limitació humana, una pobra, inexacta, i falsa concreció del Bé. I és 
que el bé no pot identificar-se mai amb la immediatesa de la comprensió huma- 
na; el Bé pertany, com diria Tomas dlAquino, a l'esfera de l'ésser Transcendent 
(Unum, Verum, Bonum ... Pulchrum). 

La norma moral expressada humanament no pot ser altra cosa que mitjl; ja 
'O que la moral pretén sempre acostar I'acció de l'home a la contemplació del Bé, al 

coneixement que dlAquest es té, i aquest Bé depassa sempre, inconfusiblement, 8 
2 la seva pretesa expressió en qualsevol norma moral. Aixo és: el Bé no pot identi- 

ficar-se perfectament amb cap enunciat moral huml, ja que el Bé no pertany a 
5 
g l'esfera de l'ésser humh. - 
U s I aixb que diem no resta ni valora menys les normes morals de quil es dota 

$ tota societat humana. Aquestes normes, en virtut del bé que expressen, conti- 
2 nuen obligant, imposant-se al lliure albir de l'individu. Pero no ho ha de fer per 

la seva formul;~ció racional, sinó que ha d'imposar-se com a reflex d'aquell Bé 3 
que expressa. En altres paraules: una norma moral no  s'imposa per efecte de la 

'4 seva formulació formal, ja que aixo equivaldria a un reduccionisme prlctic del 
Bé, sinó que s'iimposa en virtut de la seva aproximació essencial al Bé que la 



depassa .... I és en aquest sentit que afirmem que tota norma moral de comporta- 
ment és limitada, peremptoria, passatgera ..., ja que mai esdevindra perfecte mi- 
rall del Bé que vol expressar, sinó que haura de reformular-se constantment en la 
mesura que es va descobrint el Bé en la contemplació racional i practica que l'ho- 
me, individu i comunitat, en fa. 

Aixb implica una nova concepció de l'ésser mateix de la norma moral, al- 
menys respecte al que moltes formulacions actuals encara mantenen, i haver d'a- 
firmar la següent premissa: s'ha admetre, necesslriament, la naturalesa dinl-  
mica de tota norma moral humana. La seva limitació i peremptorietat, com 
hem afirmat abans, així ens ho indica. 

Potser, fins i tot, caldria renovar també la mateixa concepció antropologica, 
estatica, determinista en virtut de lleis naturals preconcebudes, i de clar perfil re- 
duccionista que encara alguns sostenen sobre una realitat complexa, dinimica i 
canviant com és la de l'ésser huma. 

És impossible fer aquest trasllat, aquesta transgressió, de la concepció consti- 
tutiva humana i de la seva plasmació etica si no estem disposats a acceptar un 
cert grau d'inestabilitat conceptual, un cert relativisme metodologic, que no on- 
tolbgic, sobre la comprensió mateixa, sobre la naturalesa mateixa, de la persona 
humana. Cal situar en aquesta perspectiva nova el descobriment sorprenent i pa- 
radoxal de la realitat humana que l'actual segle que acabem ens ha proporcionat 
i que en part ha recollit el present sentiment postmodern de desencís de tota for- 
mulació, de tota norma i de tot sistema conceptual: l'ésser huma és incomprensi- 
ble definitivament des de les ciencies empíriques, igualment és incomprensible 
des de les ciencies psicologiques i humanístiques ... Incomprensible sempre en 
darrer terme ... L'home no és una realitat comprensible a partir del principi de 
contradicció o unitat tal com ja va exposar Parmenides cap al segle V abans de 
Crist i a partir del qual s'estructura el nostre pensament logic, ontologic i episte- 
mologic. No, justament l'ésser huma és aquella definició per se contradictoria, 
paradoxal, abocada a un Transcendent que fa impossible exercir sobre el seu ésser '$ 
definicions i limitacions formals, conceptuals o metodologiques'. 2 

e V 

S 
Només la transgressió, en sentit estricte, ens permet fer aquest canvi. Només 

s la denuncia explicita i la rebel.lia contra una manera injusta, inexacta i reduccio- 3 
nista de comprendre l'ésser hum& i la seva comprensió moral, ens permet abocar- 3 
nos a aquesta contemplació de l'home com a Misteri, com a contradicció i para- 2 
doxa. Cosa, d'altra banda, ben comprensible per al cristianisme que sempre ha $ 
volgut concebre l'ésser humi com a Misteri, ja que pel (amb i en el) misteri de Je- 

4 sus de Natzaret, anunciem l'intima unió existencial entre les naturaleses divina 
-L 

1 Estic convencut que aquestes afirmacions neguiteiaran a més d'alguna consciencia formal, perd crec sin- 
cerament que no es poden afirmar les coses només per satisfer les expectatives alienes. Cal, abans de res, 

e 
,T 

i com diria el mateix Joan Pau II, servir la Veritat, en la veritat de cada moment i de cada situació, i 
acceptar amb valentia la distsncia tremenda, de vegades immensa, que entre ambdues de vegades es 
produeix. I quan aixo és així, obrir-se al perdó i a la reconciliació, no pas amb la propia consciencia, sinó 
més enlla, amb la Veritat a la qual es pretén servir des de la ciencia o la teologia. 
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(per se Misterit~m) i humana (Misterium de comunió). I d'aquesta manera con- 
fessem per la fe quelcom que sembla que hom oblida en la formulació antropolb- 
gica: la persona humana, en virtut de la seva propia naturalesa de comunió amb 
el Misteri, és en. darrer terme incognoscible i qualsevol aproximació que a ella es 
faci ha d'acceptar-se sempre com a camí, com a medi, com a ruta ... Només la per- 
sona humana és fi, i en ella el Misteri que la sustenta. 

La persona humana com a font i finalitat de tota norma moral. 

Quina realitat serl, doncs, per a l'ésser huml, aquella que expressi millor una 
dimensió Transcendent com és el Bé que pretén, en darrer terme, mostrar? 

Aquesta reallitat no pot ser altra, com anuncilvem abans, que la persona hu- 
mana, perque en la persona humana l'home troba l'unica realitat que s'aboca al 
coneixement, lkxperiencia i el desig de transcendent, de Misteri. L'ésser huml 
és, per dir-ho cl'alguna manera, l'unic ésser que pretén depassar la seva prbpia 
existencia immediata, que desitja ésser?. I aquesta qualitat paradoxal el fa espe- 
cial, diferent, diivers de tota altra realitat empírica. 

El desig d'ésser no es descobreix en l'esfera dels elements constitutius de la 
naturalesa humana com cosa feta, acabada o sabuda. Més aviat aquest desig con- 
fereix a la persona humana el seu dinamisme essencial, el seu moviment existen- 
cial, la seva pretesa pretensió racional ... El desig d'ésser és, en aquest sentit, con- 
dició de possibilitat per a una comprensió més significativa de la naturalesa hu- 
mana. Naturalesa que ha de comprendre's necessariament també, i com a conse- 
qugncia, sota la perspectiva dinhmica, transgressora i paradoxal del propi ésser 
huml; ja que aquest és un ésser abocat al Misteri, abocat a una realitat que el de- 
passa, a la qual es dirigeix i que no pot assolir sinó és en el seu propi caminar (en 
el seu trans - grederi). 

Tota normal moral sera, doncs, en aquesta perspectiva, model, forma, ... peda- 
'O gogia d'existencia si es vol. Pero cap norma pot esdevenir ni origen ni meta del 
G s misteri de comunió que, com hem dit, és la persona humana. o 
i? Ella, la persmona humana, i només ella, pot ser origen i fi de tota norma mo- 
J 

;; ral. Origen perque indefectiblement ser2 la persona humana la que s'interrogui - 
pel bé, pel sent:it, pel desig d'ésser ... I meta, perque també indefectiblement seri 

5. la persona humana qui vulgui, així mateix, donar resposta a aquest interrogant, 
trobar el sentit, satisfer el desig d'ésser ... Aquí, en contra del que podria pensar 

2 Marshall McLulnan, el medi no és el missatge, o sia: el medi, realitat limitada, 
cognoscible, determinable, descriptible (per més complexa que aquesta sigui), no 

2 No confondre el desig d'ésser amb I'instint de supe~ivencia ... En I'ésser huma, de vegades, aquest desig 
d'ésser, d'existencia, preval sobre el mateix instint de supervivencia física ... Morir per a esdevenir plena- 
ment Jn mateix és una constant en la mística cristiana i en la mística de quasi tota manifestació religiosa. 
I Cs que potser només el sentiment religi6s 6s el que pot mostrer més palesament la paradoxa de I'e- 
xist6ncia i de I'ésser humh. 



pot identificar-se amb un missatge, una finalitat, que és per se Misteri, transcen- 
dent, ultimitat de ser... El medi, la norma moral, mai sera (ni esdevindri, ni fou) 
missatge, perque el missatge --el sentit de l'ésser hum& el seu ésser personal--, ul- 
trapassa I'ambit d'existencia del medi que particularment l'expressa. 

Tota norma moral ha de ser servei pedagogic del creixement i de la conviven- 
cia humana, o sia, metode propedeutic de la propia existencia personal .... pero 
mai fi. 

El contrari de la transgressio és l'agressio. 

Trobem, doncs, com hem exposat fins ara, que transgredir una norma, pot ser 
fins i tot constructiu en la progressió que l'home pretén en el seu projecte indivi- 
dual i comunitari de recerca del Bé, de recerca de sentit ... Evidentment que no 
sempre és així; quan es transgredeix una norma sense un raonament que ho fona- 
menti (tot i acceptant la limitació darrera d'aquest), sense una experiencia que 
il.lumini la bondat de la transgressió comesa i la insuficiencia de la norma trans- 
gredida, aquest fet converteix la transgressió, ara sí, en perversa i destructora de 
l'ésser huma mateix. I és que la persona humana ha d'actuar sempre des del sentit, 
des de la recerca coherent del propi sentit, en all6 que s'és, en al10 que es fa ... Si no 
fos així, el nostre actuar perdria el lligam de coherencia que l'uneix al desig d'és- 
ser, del qual parlivem abans. Sempre, pero, acceptarem en aquest procés de for- 
mació-descoberta del sentit la feblesa de les capacitats, de les aptituds, de les possi- 
bilitats humanes, que impedeixen assolir un sentit, una coherencia Últims (una 
Veritat darrera), i que s'encamina sempre cap a un horitzó, que sembla no poder 
aconseguir mai. 

Pero és justament aquí on podem fer elogi de la transgressió, en l'acceptacio 
d'aquest caminar necessari que ens allunya de posicions que creiem saber i que 
ens vol fer acostar a llocs que encara desconeixem, que només albirem des de l'ex- 
periencia i10 la raó, ... des de la pretensió o el sentiment ... Transgredir, quan ho 
fem coherentment, és avanqar, és fer-se camí en el camí mateix de la vida, en la re- '% 
cerca mateixa del sentit .... O 2 

B 
Elogiem, doncs, la transgressió per tot a116 que aquesta realitat ens possibilita, s i repudiem el pensament estatic, la preconcepció establerta i determinada de l'és- s 

ser huma, de la seva essencia i de la seva existencia, que impedeix descobrir la rea- G 
litat complexa i dinimica de la persona humana, que impedeix contemplar l'ésser 2 
hum2 com a Misteri. 9' 

L! 
z" 

Tota concepció de l'ésser hum&, doncs, per limitada i especificada, per concre- 
ta i determinada, sera falsa ... en ella mateixa, i com a plasmadora de la realitat que 3 

P 
indica; perque la realitat de l'home defuig tota concepció, tota conceptualització, ,q 

tota comprensió únicament racional ... L'ésser huma no pot concebre's intel.lec- 
tualment, mesurablement, descriptivament; més aviat l'home només pot apre- 
hendre's contemplativament. 73 



El contrari, l'estatisme, el reduccionisme més o menys simplista, és, a la fi, 
per a l'home anihilador del seu propi ésser. Aixo és el queanomenem agressió: a 
- sense + gressió - avenc. L'agressió moral és identificable, doncs, amb l'immo- 
bilisme, l'estaticitat, la reducció parcial i deformadora d'una realitat dinamica i 
abocada-al-transcendent com ho és l'ésser hurna. 

Cal optar pel dinamisme moral. 

Podríem dir que, almenys des del punt de vista moral, és molt més perillosa 
1) l'actitud fixista i immobilista respecte a la norma moral, quant a aquesta acti- 
tud és agressió (negació del caminar moral, del sentit dinhmic de I'obligació mo- 
ral); que no pas 2) la decisió coherent i responsable de ser transgressor de nor- 
mes i lleis. 

La primera destrueix per si mateixa la finalitat Última de 1'6tica que és la re- 
cerca i l'adequació al Bé, perqui. cosifica el Bé, el determina i el restringeix de 
manera reduccionista (redueix el Bé al bé). Intenta pautar una pretensió impos- 
sible com és determinar comportaments com a bons i definitius, com a sempre 
correctes, i coin a permanentment saludables ... Intenta reduir, amb l'esquema 
de McLuhan, i com ja d6iem abans, el missatge al medi, la persona a la norma, 
el Bé últim al bé immediat ... 

La segona proposició, per6, admet una visió moral com a itinerari, com a 
ruta ... com a recerca de llum enmig de la foscor3. Intenta donar importincia al 
fet mateix de caminar, al camí, a la recerca... Com si tal vegada se sabés sabedo- 
ra de la impossible meta, de la permanent recerca d'un horitzó que mai s'acon- 
segueix ... Sabedora del caracter paradoxal i contradictori de la naturalesa huma- 
na i del seu projecte de vida ... Sabedora que tota realitat transcendent no s'a- 
prehi.11, sinó que es contempla ... 

La transgressi~í com a metode de progrés. 
'O 
5 

Potser és per aixo que insignes personatges de la nostra historia han apostat 
per una decidida i explícita transgressió de la norma, quan havien contemplat 
que la normativitat de la mateixa norma no se sostenia davant la realitat dinb 

4 

S mica i transcendent de la persona humana; quan denunciaren que la norma, la 
G idea, la ideologia o la creenga havien arrasat l'ésser humh i la seva qualitat de s persona, i el supeditaven a una concepció, a una concreció moral o a una antro- 
d 
t 
B pologia estatica, simplista i reduccionista. 
B 
\$ 
u - Sort n'hern tingut, d'aquells que obriren camins a la contemplació de l'ho- 

P me com a Misteri, sort diríem els cristians, dlAquell que col.loc& l'ésser humi en 
'4  l'autentica perspectiva, en la perspectiva del Transcendent ... Sort dlAquell que 

transgredí tota norma que normatitzava i normalitzava la persona humana, i 

( 74 
3 Seguilit la bellissima expressió de Joan de la Creu 



que agredí aquesta visió inútil i sagnant de l'ésser humi  amb la seva sola i única 
existencia ... Existencia de participació perfecta en el Misteri. 

I encara, vint segles després .... cerquem cercar l'ésser hum&, comprendre'l, 
aprehendre'l i conceptualitzar-10 ... Perb, tot plegat, hem sabut poc d'ell ... i és 
que hem sabut poc de la persona humana, perque ens hem entossudit a consig- 
nar-la ... 

Mentre ... la persona humana .... com Déu mateix ... només permet de si ma- 
teix la CONTEMPLACIO. 

ABSTRACT 

La pedagogia nctiial evita la consngrrzcidn de iirza zínica, excliisivn y excliiyerzte 
inetodología de aprerzdiznje porqire cree sirzcerarnelzte en la atención n la diversidad, et2 
la pliiralidad y erz el carricter dirzdlnico de la persona hi~marza. Este artíciilo preterzde 
irzcorporar esta irztiiiciórz postrnoder~zn en el trabajo de la ética y de la reflexiórz rnornl 
actirales. Se npiiestn por zirzn rziieva ncllztropología que piieda incidir ell la colnplejidod y 
riqueza que la corzcepcióiz dirzn'mica del lzornbre actiral 110s aporta y, asc poder aplicar- 
la tnmbién en el rirnbito de la biisqiieda moral. 

Ciirrent perlngogy slzrirzks frorn the coizsecrntion of one iinique, excliisive aizd ex- 
chidirzg leanzirzg metlzod, as i t  lzonestly believes in tlze ntterztion to diversity, in plura- 
lity nrzd in  tlze dynnrnic clzarncter of the lziirnnrz beirzg. Tlzis article nirns to irzcorporate 
this post-modertz intuition irzto tlze work of c~irrerzt ethics and moral reflection. W e  
back a rzew anthropology tlznt rnay fall iiporz the cornplexity arzd riclzrzess tlzat tlze dy- 
natnic conceptiorz of the inodenz rnarz provides ris with, arzd we rnny tlzerefore be able to 
npply it also to the field of lnoral research. 

3 La pédagogie actiielle évite la col-uécrntion d'zine irniqzie, exclusive et excliinnte s 
rnétlzodologie d'npprerztissage, pnrce qii'elle croit sinc2rernerzt 2 I'ntterztion de la diversi- G 

té, 2 la pliiralité et  ai1 caractire dyrzntniqlie de la persolzlze lzi~innirze. Cet article prétend 2 
0' irzcorporer cette irztiiition post-rrzoderrze ali travail de I'étlziqiie et de la réflexiorz rnornle t 
B 

actuels. 0 7 1  se prorzonce en faveiir d'une lzo~rvelle antlzropologie qui puisse tornber dntzs S 
la cornplexité et  la richesse qiie la conceptiorz dy;vrzamiqzie de I'lzornrne actiiel rzoiis ap- P 
porte et, pouvoir ainsi, I'nppliqiier alissi darzs le tnilieil de la reclzerclze ~norale. -I 

B 
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