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La libertad no hace felices a los hombres;  

los hace, sencillamente, hombres. 

 

Manuel Azaña 

 

 

 

No n’hi ha prou amb pensar en la mort, sinó que se l’ha de tenir  

sempre al davant. Aleshores la vida es torna més solemne,  

més important, més fecunda i alegre. 

 

Stefan Zweig  
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I. PRESENTACIÓ 
 

 

    «−¡De modo que usted lo sabía! −exclamó. 

    No sólo lo sabía, confirmó ella, sino que lo había ayudado a sobrellevar la agonía 

con el mismo amor con que lo había ayudado a descubrir la dicha. Porque eso habían 

sido sus últimos once meses: una cruel agonía. 

    −Su deber era denunciarlo −dijo el médico. 

    −Yo no podía hacerle eso −dijo ella, escandalizada−: lo quería demasiado. 

     El doctor Urbino, que creía haberlo oído todo, no había oído nunca nada igual, y 

dicho de un modo tan simple. La miró de frente con los cinco sentidos para fijarla en su 

memoria como era en aquel instante: parecía un ídolo fluvial, impávida dentro del vestido 

negro, con los ojos de culebra y la rosa en la oreja. Mucho tiempo atrás, en una playa 

solitaria de Haití donde ambos yacían desnudos después del amor, Jeremiah de Saint-

Amour había suspirado de pronto: «Nunca seré viejo». Ella lo interpretó como un 

propósito heroico de luchar sin cuartel contra los estragos del tiempo, pero él fue más 

explícito: tenía la determinación irrevocable de quitarse la vida a los sesenta años. 

     Los había cumplido, en efecto, el 23 de enero de ese año, y entonces había fijado 

como plazo último la víspera de Pentecostés, que era la fiesta mayor de la ciudad 

consagrada al culto del Espíritu Santo. No había ningún detalle de la noche anterior que 

ella no hubiera conocido de antemano, y hablaban de eso con frecuencia, padeciendo 

juntos el torrente irreparable de los días que ya ni él ni ella podían detener. Jeremiah de 

Saint-Amour amaba la vida con una pasión sin sentido, amaba el mar y el amor, amaba a 

su perro y a ella, y a medida que la fecha se acercaba había ido sucumbiendo a la 

desesperación, como si su muerte no hubiera sido una resolución propia sino un destino 

inexorable. 

    −Anoche, cuando lo dejé solo, ya no era de este mundo −dijo ella. 

    Había querido llevarse el perro, pero él lo contempló adormilado junto a las muletas y 

lo acarició con la punta de los dedos. Dijo: «Lo siento, pero Mister Woodrow Wilson se va 

conmigo». Le pidió a ella que lo amarrara en la pata del catre mientras él escribía, y ella 

lo hizo con un nudo falso para que pudiera soltarse. Aquel había sido su único acto de 

deslealtad, y estaba justificado por el deseo de seguir recordando al amo en los ojos 

invernales de su perro. Pero el doctor Urbino la interrumpió para contarle que el perro no 

se había soltado. Ella dijo: «Entonces fue porque no quiso». Y se alegró, porque prefería 

seguir evocando al amante muerto como él se lo había pedido la noche anterior, cuando 

interrumpió la carta que ya había comenzado y la miró por última vez.» 1 

 

                                                 
1 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, El amor en los tiempos del cólera (1985) 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  5   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

Si he de ser franc, la primera vegada que vaig llegir aquest text se’m van posar els 

pèls de punta. Com li succeí al doctor Urbino, m’havia quedat sense paraules, 

commogut tant per l’espontaneïtat de la dona i la determinació de l’home com per 

la fidelitat incondicional del seu gos. Simplement, ho trobava d’una bellesa 

indescriptible. Per això, des del mateix moment en què vaig decidir fer el Treball de 

Recerca sobre el suïcidi, he tingut clar que el fragment de Gabriel García Márquez 

havia d’encapçalar la presentació. Després d’aquesta petita anècdota preliminar, 

ara parlaré dels motius pels quals he triat el tema, els objectius que persegueixo i 

el mètode que he fet servir per a elaborar el treball. 

 

1. MOTIVACIÓ DEL TEMA 

 
En primer lloc, la temàtica del treball havia de ser necessàriament un assumpte 

relacionat amb el món de la filosofia, ja que estic personalment molt interessat per 

aquest tipus de reflexions, que considero fonamentals per a la realització de les 

persones. Entre les nombroses qüestions de caire filosòfic, em va semblar que la 

llibertat, a més de formar part d’una de les eternes discussions presents a totes les 

societats, es podia interpretar, tal i com ja comento a la introducció, com la qualitat 

específica de l’ésser humà, de manera que esdevingué especialment atractiva per a 

la meva curiositat. Tanmateix, una investigació on es tractessin tots els aspectes 

del lliure albir seria inacabable, pel que era obligatori acotar-ne l’envergadura. 

 

Després d’estudiar els peròs i els contres de vàries opcions, vaig optar per restringir 

l’extensió del treball a la llibertat de morir, entesa com a resultat de la llibertat de 

viure, considerant que una persona no és autònoma si no pot escollir, de forma 

independent, sobre la qualitat i la quantitat de la seva pròpia vida, fins i tot quan 

això la porta a renunciar-hi. D’aquesta manera, la idea del suïcidi, que podria 

semblar d’entrada un acte amb una eminent càrrega negativa, adquireix la 

significació positiva d’una expressió de llibertat. Una altra justificació d’aquest tema 

la dóna Albert Camus parlant de l’absurd: 

 

«No hi ha sinó un problema filosòfic vertaderament seriós: el suïcidi. Jutjar que la vida val 

o no val la pena de ser viscuda és respondre a la qüestió fonamental de la filosofia. La 

resta, si el món té tres dimensions, si l’esperit té nou o dotze categories, ve després. Es 

tracta de simples jocs. De primer, cal respondre.» 2 

 

                                                 
2 CAMUS, Albert, El mite de Sísif (1987) 
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A partir d’aquesta concreció, en un principi, vaig pensar en fer un estudi diacrònic 

sobre les diferents interpretacions que, al llarg de la història del pensament 

occidental, s’havien fet al voltant de la mort provocada per un mateix, des de Plató 

i Epicur en el món clàssic fins a Freud i Sartre en el contemporani, però em vaig 

adonar que seguia sent una anàlisi massa extensa. Aleshores vaig decidir triar un 

període concret de la història, i em va semblar que el més adient era el segle XX, 

tant per la seva proximitat com per la crisi ideològica que havia tingut lloc arran de 

les dues guerres mundials. Finalment, després de tantejar diversos autors 

d’aquesta època, vaig optar per centrar-me en la visió del filòsof francès Jean-Paul 

Sartre sobre la matèria, ja que havia tractat el tema extensament i de seguida em 

van interessar les seves idees. A més, coincidia que l’any 2005 es celebrava el 

centenari del naixement de Sartre i els vint-i-cinc anys de la seva mort, de manera 

que també es tractava de fer un homenatge a la seva figura. 

 

2. OBJECTIU DE LA INVESTIGACIÓ 

 
Així doncs, vista la motivació del projecte, quin és el seu objectiu final? Si pensem 

en la idea de llibertat, el principal debat que se’n pot fer, del qual deriven tots els 

altres, és la clàssica disjuntiva entre deterministes i indeterministes sobre fins a 

quin punt l’ésser humà pot decidir sobre els seus actes. Per tant, la resposta 

senzilla a quina és la finalitat d’aquest treball seria aportar una nova interpretació 

que ens ajudi a confirmar si les persones som lliures o no, a partir d’analitzar, 

sobretot a través de l’obra de Sartre, la capacitat per a prendre decisions sobre la 

nostra pròpia vida i, especialment, sobre la nostra pròpia mort. Tot això es pot 

resumir en una pregunta, tan simple com essencial: som lliures? 

 

Tanmateix, trobo absurd proposar una tesi en aquesta direcció, sabent que, en les 

conclusions que exposi al final de l’assaig, no podré confirmar-la ni refutar-la amb 

arguments sòlids i demostrables. Els problemes augmenten quan intento aplicar 

l’esquema del mètode científic a un estudi no només de l’àrea d’humanitats, sinó 

que a més tracta sobre un tema tan transcendent com és la llibertat. Per tot això, 

el que en un principi he plantejat com a objectiu no és res més que un pretext, una 

excusa gairebé, que em permetrà fer una sèrie d’indagacions sobre un tema del 

qual vull saber-ne més.  Així doncs, el veritable objectiu del treball és, simplement, 

aprendre més coses sobre el tema que he escollit. En aquest sentit, considero molt 

més oportuna l’actitud que prengué Odisseu durant el seu viatge, ja que, si bé no 

va oblidar mai que la seva destinació final havia de ser Ítaca, no va deixar en cap 
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moment de satisfer la seva curiositat en tots els llocs per on passava, de manera 

que el més important del viatge fou, realment, el viatge: 

 

«Ítaca t’ha donat el bell viatge.  

Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo.  

Res més no té que et pugui ja donar.  

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t’hagi enganyat.  

Savi com bé t’has fet, amb tanta experiència,  

ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.» 3 

 

3. ELABORACIÓ DEL TREBALL 

 

En ser aquesta una investigació, com ja he dit, de caire filosòfic, és evident que el 

principal mètode utilitzat a l’hora d’elaborar-la havia de ser la recerca bibliogràfica 

d’autors, per tal de poder recollir allò que altres persones, amb més experiència i 

més coneixements que els que pugui tenir jo, han dit abans sobre el tema que vull 

tractar. Pel que fa a l’estructura, el treball en sí està organitzat en tres grans blocs, 

que són la introducció, el cos principal i les conclusions. A més, la introducció està 

al mateix temps dividida en tres eixos, que tracten, respectivament, de la llibertat, 

del suïcidi i del context històric i personal de Sartre, i que conflueixen tots ells en el 

cos principal, el qual dóna nom al treball. Tot seguit explicaré quins passos he 

seguit a l’hora d’elaborar cadascun d’aquests apartats. 

 

La secció dedicada a la idea de llibertat està basada en una sèrie de referències a 

diversos autors que vaig anar escollint segons diferents criteris. Per exemple, el 

fragment del filòsof espanyol Pascual Martínez-Freire, que apareixia al llibre de text 

de filosofia de primer i em va semblar oportú per a plantejar el tema, o l’escena de 

l’expulsió del Paradís, que era relacionada amb el que en comento a «La por a la 

llibertat», d’Erich Fromm, el qual llibre la tutora em va deixar perquè me’l llegís 

durant l’estiu i que em va servir per a tenir algunes nocions prèvies. D’altres, com 

les cites de Kant, Rousseau i Marx, les vaig buscar expressament perquè sabia que 

parlarien del tema, i també n’hi ha hagut, com les de Pelayo García o Thomas 

Hobbes, que vaig trobar per “causalitat” mentre buscava altres llibres. Una vegada 

recollits tots aquests fragments, vaig redactar jo mateix el fil conductor que els 

uneix i relaciona a tots ells, donant com a resultat una explicació lògica i 

estructurada sobre el que és el tema principal del treball. 

                                                 
3 KAVAFIS, Konstandinos, Ítaca (1911) 
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L’apartat dedicat al suïcidi, per contra, el vaig elaborar exactament a l’inrevés. Una 

tarda, mentre llegia el llibre de Durkheim «El Suicidio», que havia escollit pel seu 

títol i pels bons comentaris que se’n feien per Internet, vaig començar a preguntar-

me què empeny algunes persones a continuar vivint en condicions infrahumanes, i 

em vaig anar adonant que tots sobrevivim més o menys pel mateix. Després d’un 

parell d’hores pensant-hi, ja tenia estructurat l’esquema bàsic de l’apartat, on 

intentaria explicar aquest fet, i que vaig acabar de retocar en els següents dies. A 

més, també vaig disposar de fer servir els textos de Freud, Shakespeare i 

Cervantes que s’hi inclouen, per tal de donar major consistència a l’explicació 

preconcebuda. L’altre fragment citat és del llibre «Historia del suicidio en 

Occidente», de Ramon Andrés, un dels que havia localitzat per a la versió 

diacrònica del treball, ja que tractava les diferents interpretacions sobre aquest acte 

amb molt de detall, però que també em va servir en aquest cas. Així doncs, si 

parlant de la llibertat m’havia limitat a relacionar les opinions de diversos filòsofs, 

en aquest apartat m’he permès d’incloure-hi més interpretacions més pròpies. 

L’objectiu de tractar, al final de l’apartat, alguns dels factors condicionants del 

suïcidi, és no caure en l’error de mantenir-me només en un nivell massa teòric i 

abstracte, la qual cosa m’hauria allunyat de la realitat concreta. 

 

En quant a la secció del context històric, per a redactar-lo he resumit les idees 

principals dels capítols corresponents del llibre de text d’història contemporània de 

primer. L’excepció d’això és la reflexió sobre les conseqüències ideològiques dels 

esdeveniments del segle XX en les societats modernes, que és d’elaboració pròpia, i 

més concretament el fragment de Nietzsche, que vaig buscar arran de sentir-ne 

parlar en un CD de documentals que m’havia deixat la professora de filosofia, 

perquè estava relacionat amb la ideologia de Sartre i a més era fonamental per a 

les conclusions. La biografia de Sartre que he utilitzat, escrita per Juan Bravo, no té 

cap justificació especial, ja que la vaig trobar accidentalment mentre buscava un 

altre dels llibres.  

 

Pel que fa a les quatre obres de Sartre analitzades en el cos del treball, que són 

«L’existencialisme és un humanisme», «Les mosques», «L’ésser i el no-res» i «Els 

camins de la llibertat», el criteri de selecció van ser les recomanacions de la tutora, 

les quals, com vaig comprovar després, corresponien amb els seus llibres més 

importants. L’ordenació de les cites d’aquest apartat també està feta per tal de 

donar una continuïtat i una coherència a l’explicació, tal i com en la secció dedicada 

a la llibertat. 
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Les conclusions finals del treball estan plantejades com una reflexió personal que 

vol anar una mica més enllà de tot el que s’ha dit durant el treball, un manifest 

reivindicatiu en modesta imitació del discurs final de la pel·lícula «El Gran 

Dictador». Aquesta reflexió inclou referències a la majoria d’idees i autors analitzats 

durant tota la investigació, i fins i tot algun més, però he preferit no esmentar-los 

perquè ja havien estat citats amb anterioritat i, d’altra banda, les seves idees han 

estat tractades i reelaborades, de manera que no queda del tot clar fins a quin punt 

les estic citant i fins a quin punt les estic interpretant o desenvolupant. 

 

La major part dels llibres utilitzats durant la investigació, tant els de la introducció 

com els del cos del treball, que estan tots ells recollits a la bibliografia, els he anat 

consultant en successives excursions per les biblioteques dels barris de Sants i Les 

Corts, especialment la Vapor Vell, Can Rosés, la Miquel Llongueras, la Joan Miró i la 

Lola Anglada. Pel que fa a l’annex, he recollit una sèrie de documents que 

completen la informació sobre el suïcidi. Aquests documents són de dos tipus: en 

primer lloc, fragments de pel·lícules que, havent-les vist abans o durant la redacció 

del treball, em van semblar oportunes per a complementar les argumentacions 

escrites, i en segon lloc, alguns articles de diari, que vaig recopilar  a la Biblioteca 

de Catalunya, al carrer del Carme. En un principi n’havia recollit més, però en 

intentar col·locar-los em vaig adonar que eren excessius, així que només n’he posat 

uns quants per a completar la informació de la part escrita. 

 

Finalment, m’agradaria comentar, tot i que no formen part estrictament de 

l’elaboració del treball, tres conseqüències que ha tingut per a mi tot aquest procés 

que acabo de detallar. D’una banda, m’he habituat a llegir llibres de filosofia, que 

fins ara no havia tingut mai a les mans, i que a més han estat d’autors tan il·lustres 

com Sartre, Kant, Rousseau, Marx, Freud, Nietzsche, etcètera, fins al punt de 

trobar-me amb textos davant del quals em sentia un analfabet funcional, i que 

finalment no he pogut incloure per aquest motiu, com per exemple la 

«Fenomenologia de l’esperit» de Hegel. D’altra banda, he après el procediment 

necessari per a realitzar treballs més seriosos que no pas els de l’ESO, tant pel que 

fa a les tècniques d’investigació com per a les normes de presentació. Per últim, la 

posada comú de les idees i interpretacions tractades en el treball, especialment les 

de Sartre i Nietzsche, que donen lloc a les conclusions, m’ha suposat el 

descobriment d’una nova forma d’entendre la llibertat i la seva importància en el 

comportament humà que, més enllà del paper que hagi tingut en aquesta 

investigació, ja forma part de la meva cosmovisió particular i podrà tenir 

repercussions en treballs futurs. 
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I. INTRODUCCIÓ 
 

 

En el cos principal d’aquest treball analitzarem, com ja s’ha anunciat a l’apartat 

sobre la motivació del tema, les interpretacions de Jean-Paul Sartre al voltant del 

suïcidi i la llibertat. Tanmateix, aquest estudi requereix una sèrie de nocions 

prèvies, tant pel que fa als dos grans conceptes que s’hi tractaran com pel context 

històric i personal en el qual s’ubiquen les teories de l’esmentat filòsof, amb 

l’objectiu d’entendre millor les idees que exposarem. D’entrada, pot sobtar que la 

introducció ocupi més de la meitat de l’extensió total del treball, però això és degut 

a la seva gran importància en el desenvolupament del mateix, ja que cal situar-nos 

molt bé en la matèria que investigarem. En certa manera, aquesta introducció és el 

llarg viatge que és imprescindible realitzar abans d’arribar a la nostra destinació, 

això és, l’obra de Sartre. 

 

En primer lloc, tractarem sobre la llibertat humana, que és el tema central del 

treball, per tal de tenir una mica més clar de què parlem quan ens referim a un 

concepte tan abstracte i multiforme com és aquest. En segon lloc, analitzarem 

l’acte del suïcidi, no pel que fa als seus aspectes tècnics i patològics sinó com a 

manifestació suprema d’aquest lliure albir, entenent que és el resultat d’haver 

elegit lliurement sobre la vida de l’individu, que és allò més preuat al voltant del 

qual pot exercir la seva voluntat. Finalment, en tercer lloc, farem un breu repàs al 

context històric del segle XX, per a poder entendre l’entorn polític i social en el qual 

apareixen les idees de Sartre, i també comentarem la seva biografia personal i les 

seves obres més destacades, per després passar a analitzar-les en el cos del 

treball. Comencem ara, així doncs, parlant de la llibertat. 
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1. EL CONCEPTE DE LLIBERTAT 
 

 

En comparar l’ésser humà amb la resta d’espècies animals, és inevitable advertir en 

ell una singularitat prou destacada per a poder-lo estudiar, en determinats 

aspectes, com un cas especial. És evident que els humans tenim alguna capacitat, 

prou extraordinària, que ens ha permès crear un complex sistema cultural, en el 

marc del qual hem de parlar d’elements tan revolucionaris com el llenguatge, l’art, 

la moral, la religió, la filosofia, la ciència o la simbologia. Més enllà d’això, ens ha 

permès, fins i tot, supeditar l’existència de totes les altres espècies a la nostra 

pròpia, gràcies al desenvolupament tecnològic i a una transformació activa de 

l’entorn. Ara bé, quina és aquesta prodigiosa qualitat exclusiva de l’ésser humà? 

 

Tradicionalment s’ha pensat que l’esmentada característica diferencial era la 

intel·ligència, pel que ens hem anomenat a nosaltres mateixos Homo sapiens, és a 

dir, home savi, intel·ligent, racional. Tanmateix, recentment s’ha demostrat que 

tots els animals posseeixen, en major o menor quantitat, un cert grau de raó. Els 

experiments realitzats, per exemple, amb ximpanzés, gossos o rates, confirmen 

que tenen algunes habilitats per a resoldre problemes elementals, com poden ser 

aconseguir menjar en situacions adverses o evitar un dolor sofert amb anterioritat. 

D’altra banda, cal parlar també de les computadores, en les quals tenen lloc 

processos mentals que, per tal de diferenciar-los d’aquells propis dels éssers vius, 

s’anomenen fisicomentals. Així doncs, la singularitat humana de la qual parlàvem al 

principi, és tan sols una qüestió de gradació? Simplement som una mica més 

intel·ligents? No ben bé: 

 

«La gente que considera que la existencia de máquinas inteligentes es una humillación 

para ella, ya que los seres humanos podrían perder el privilegio de la racionalidad, no se 

da cuenta, sin embargo, de otro aspecto de los humanos […]. La libertad, es decir, la 

plena voluntad libre, es una cualidad más específica de los seres humanos que la 

inteligencia. Hay inteligencia animal y máquinas inteligentes, pero no existe ni libertad 

animal ni libertad mecánica. Un criterio de avaluación más adecuado para les personas 

es su capacidad de ser libres, usando esta libertad para buscar el bien y evitar el mal.» 4 
 

En efecte, hi ha una propietat, de naturalesa molt subtil, exclusiva de l’espècie 

humana. Hem dit que tots els animals pensen a certs nivells i, per tant, són 

conscients del món que els envolta, però les persones excedim aquesta percepció 

                                                 
4 MARTÍNEZ-FREIRE, Pascual, “Mente, inteligencia y espíritu” a Ética y Sociología (2000) 
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primària i som conscients de la nostra pròpia consciència: som autoconscients. A 

partir d’aquí, el fet d’adonar-nos dels nostres pensaments ens confereix la poderosa 

habilitat de triar el que pensem i, en base a això, el que farem. Així, mentre que un 

ximpanzé es limita a voler i a fer allò que vol, nosaltres som capaços de triar el que 

volem, segons ens convingui. El criteri utilitzat en el procés de selecció és, 

naturalment, el benefici que cada opció ens aportarà, el profit que en traurem, de 

manera que establim una antítesi fonamental entre els conceptes de bo i dolent. 

Aquesta capacitat de triar és el que es coneix com a lliure albir o plena voluntat 

lliure, i és, com diu Martínez-Freire, una característica exclusiva dels humans, ja 

que no existeixen indicis de llibertat animal ni de llibertat mecànica. 

 

Acabem de concloure, doncs, que la llibertat d’elecció és la qualitat específica de les 

persones, i allò que ens distingeix, per exemple, d’un conill o un ordinador. 

Fàcilment es dedueix el gran interès que aquesta qualitat desperta en tots nosaltres 

i el fervor amb què sovint la defensem. Però què és exactament la llibertat? En 

quines circumstàncies s’ha de donar una elecció per a poder certificar que ha estat 

lliure? Si consultem el diccionari, aquesta és la definició que trobem de la llibertat: 

 

«Estat o condició del qui és lliure, del qui no està subjecte a un poder estrany, a una 

autoritat arbitrària, del qui no està constret per una obligació, deure, disciplina, condició 

onerosa, etc.» 5 

 

Per desgràcia, es tracta d’una descripció massa imprecisa, que ens deixa amb més 

interrogants que abans. D’altra banda, no és gens d’estranyar, perquè resulta força 

difícil i ambiciós intentar expressar un concepte tan polèmic en tan poques línies. 

Per tot això, en comptes de definir-la, l’estudiarem relacionant-la amb altres 

conceptes, fent servir diverses referències. En un llibre més especialitzat trobem, 

efectivament, la justificació d’aquest mètode:  

 

«Los diversos conceptos mundanos, académicos del término libertad constituyen una 

constelación muy oscura, una nebulosa. La Idea de libertad está repartida y como 

refractada en el conjunto de estos conceptos particulares, acepciones o determinaciones. 

Sólo por la mediación de estas determinaciones y a través de la confrontación crítica de 

las mismas, puede intentarse una reconstrucción sistemática. Esta reconstrucción de una 

Idea de Libertad es la tarea de la filosofía.» 6 

                                                 
5 Diccionari general de la llengua catalana (1982) 
6 GARCÍA, Pelayo, Diccionario filosófico (1999) 
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1.1.  LA LLIBERTAT INDIVIDUAL 

 
Començarem analitzant el moment de la història de l’evolució en què l’home 

adquireix el poder de triar. Evidentment, va ser un procés de molts milers d’anys, i 

fins i tot és probable que encara perduri, però queda metafòricament il·lustrat en el 

capítol de la Bíblia en què Adam i Eva cometen el Pecat Original i són expulsats del 

Paradís, ja que, en desobeir l’ordre que els havia donat Déu, exerceixen per 

primera vegada el seu lliure albir. En aquest sentit, és encertat el qualificatiu 

d’original, per ser l’acte que, de forma simbòlica, origina l’espècie humana com 

l’hem descrit abans. En el fragment següent, Déu els acusa d’haver obrat amb 

voluntat pròpia: 

 

«Però el Déu Etern va cridar l’home, dient-li: “On ets?”. Ell va contestar: “He sentit la teva 

remor pel jardí i m’ha agafat por, perquè vaig nu; per això m’he amagat”. Ell preguntà: 

“Qui te n’ha fet adonar, que anaves nu? Que has menjat de l’arbre de què et vaig dir que 

no mengessis?”. L’home respongué: “La dona que em vas donar de companya me n’ha 

dut de l’arbre, i jo n’he menjat”. I el Déu Etern digué a la dona: “Què has fet?”. La dona 

respongué: “La serp m’ha enganyat, i n’he menjat”.» 7 
 

En aquesta escena, la llibertat és relacionada amb els seus dos elements més 

característics. En primer lloc, amb el coneixement, doncs el fruit que mengen, i que 

precisament procedeix de l’arbre del coneixement del bé i del mal, els proporciona, 

al mateix temps que es tornen lliures, la noció de tot el que passa, inclosa la seva 

pròpia nuesa. Esdevenen, doncs, autoconscients, presentant el saber com una 

condició indispensable per a l’autonomia de l’individu. Per aquest motiu, el 

monopoli de la informació constituirà la principal arma de manipulació social, 

encara avui en dia, per part d’aquells que tenen el poder, ja que una societat sàvia, 

conscient de la seva condició, suposaria una societat independent. En la mateixa 

línia, podem fer referència a la popular cita de Jesús «la veritat us farà lliures» 8, 

identificant la veritat amb el coneixement del qual parlàvem. 

 

L’altre element que hi trobem reflectit és la responsabilitat. No es tracta, com 

podria semblar, d’una disjuntiva moral entre culpabilitat o innocència, sinó d’haver 

estat un mateix el que, en optar per una alternativa podent escollir-ne d’altres, 

inventa una tria. La persona en qüestió és, així doncs, la responsable de la tria, en 

                                                 
7 Gènesi 3, 9-13 
8 Evangeli segons Sant Joan 8, 32 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  14   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

tant que n’és l’autora causant. Pel que fa a les màquines, tot i elaborar raonaments 

que recorden els dels humans, no creen pas noves decisions, entenent que han 

estat programades amb una intenció i unes finalitats específiques, i que els seus 

actes en són una conseqüència directa i determinada que no en pot escapar. Per 

això mateix, un ordinador no és responsable dels seus actes i, almenys de moment, 

no podrà ser imputat en un procés judicial. En el fragment de la Bíblia, observem 

que els dos personatges intenten eludir l’acusació, oferint una visió negativa de la 

responsabilitat i, per tant, també de la llibertat. No només pretenen traspassar-la a 

la serp, sinó que Adam fins i tot insinua que la culpa és del propi Déu, quan es 

refereix a «la dona que [tu] em vas donar de companya», assemblant-se al lladre o 

a l’assassí que atribueixen els seus delictes a un error del sistema. 

 

Abans hem dit que els humans tenim la facultat exclusiva de triar el que volem 

pensar i fer, en base a la diferenciació dels conceptes de bo i dolent, així com dels 

seus respectius sinònims, profitós i nociu, perfecte i defectuós, just i injust, etc. 

Sòcrates, que fou condemnat a mort per defensar que tothom posseïa aquesta 

virtut de discerniment, parlava d’una consciència interior o dèmon. Amb ell, som 

capaços de fer judicis de valor i crear sistemes morals de forma independent, és a 

dir, sense la necessitat que algú altre ens els inculqui. Per exemple, podem decidir 

que ens convé treballar per a poder viure o manifestar el nostre desacord cap a un 

determinat model polític. Una explicació més exhaustiva de la relació que hi ha 

entre la moral i la plena voluntat lliure ens l’ofereix Kant en el següent fragment: 

 

«Para que no se imagine nadie encontrar aquí inconsecuencias, porque ahora llame a la 

libertad condición de la ley moral y luego en el tratado mismo afirme que la ley moral es 

la condición bajo la cual nosotros podemos adquirir conciencia de la libertad, quiero 

recordar aquí tan sólo que la libertad es sin duda la ratio essendi de la ley moral, pero la 

ley moral es la ratio cognoscendi de la libertad. Pues si la ley moral no estuviese, en 

nuestra razón, pensada anteriormente con claridad, no podríamos nunca considerarnos 

como autorizados para admitir algo así como lo que la libertad es (aun cuando ésta no se 

contradice). Pero si no hubiera libertad alguna, no podría de ningún modo encontrarse la 

ley moral en nosotros.» 9 
 

En altres paraules, la llibertat és l’origen de qualsevol judici moral i, per tant, la 

constatació d’un judici moral indica forçosament l’existència d’una llibertat prèvia. 

Aquest tipus de valoracions, com per exemple «Hitler era dolent», «no és correcte 

explotar laboralment els nens» o «vull anar de vacances a Roma», expressen que 

                                                 
9 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pràctica (1997) 
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judici de 

valor 

lliure 
elecció 

alguna cosa satisfà les idees o necessitats de qui les defensa, ja que és ell qui tria 

voler-les perquè li suposen un benefici, ja sigui material o bé espiritual. A més de 

les valoracions estrictament morals, també podem fer judicis sobre altres aspectes, 

com per exemple l’estètica, que, tot i ser un tema amb menys aplicacions 

quotidianes, també requereix l’exercici del lliure albir. Cal afegir que, tot i resultar 

aparentment contradictori, les eleccions lliures, que són una conseqüència directa 

dels esmentats judicis de valor, si bé no poden estar del tot determinades, sí que 

han d’estar condicionades per algun factor, extern o intern. En el cas contrari, és a 

dir, si no hi hagués una certa inclinació cap a una o vàries alternatives, no podríem 

parlar d’elecció, ja que no hi hauria la possibilitat d’exercir cap voluntat. Segons el 

filòsof castellà Pelayo García, aquesta és l’explicació de la necessitat d’un 

condicionament: 

 

«Sólo cuando me encuentro ante una encrucijada (AvBvC) si elijo libremente B, no es 

porque no haya ningún tipo de causalidad de B al elegirlo, sino porque en esta 

causalidad hay que incluir el influjo negativo de A y C como alternativas virtuales que 

tendría que escoger si no tuviese capacidad o poder de escoger B y resistir o evitar A y 

C. La elección de B me libera de A y C.» 10 

 

En resum, a manera de definició provisional i orientativa, podem concloure que la 

llibertat individual és l’estat en què una persona, conscient del món que l’envolta i 

de sí mateixa i responsable de les seves pròpies decisions i accions, elabora un 

judici de valor personal, condicionat però no pas determinat, del qual en deriva una 

tria. El procés de lliure elecció queda reflectit en aquest esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 GARCÍA, Pelayo, Diccionario filosófico (1999) 
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1.2.  LA LLIBERTAT COL·LECTIVA 
 
 
Fins aquí, hem parlat de la llibertat a nivell individual, però no hem d’oblidar la 

importància d’aquest concepte en el marc de totes les societats. De fet, segons 

l’anglès Thomas Hobbes, el motiu que porta un col·lectiu de persones a agrupar-se 

és, precisament, evitar els perills que comporta el fet de ser tots ells lliures: 

 

«La naturaleza dio a todos derecho a todo: esto es, en el estado meramente natural o 

antes de que los hombres se vinculasen mutuamente con pacto alguno, a todos les era 

lícito hacer lo que quisieran, así como poseer, usar y disfrutar de todo lo que quisieran y 

pudieran. […] Si a la inclinación natural de los hombres a dañarse unos a otros, que 

procede de sus pasiones y en particular de su vana estimación, se añade el derecho de 

todos a todo, por el cual uno invade con todo derecho, y el otro con todo derecho resiste, 

[…] fácilmente se deduce lo poco idónea que es la guerra perpetua para la conservación 

tanto del género humano como de cada hombre.» 11 

 

Així doncs, s’oposa radicalment a la creença tradicional que l’ésser humà és social 

per naturalesa, i a aquells que l’anomenaven literalment Zwon politiòn, és a dir, 

animal polític. En comptes d’això, afirma que les persones es reuneixen, a 

contracor, no només amb l’objectiu d’obtenir uns beneficis concrets, ja siguin, com 

hem dit, materials o espirituals, sinó sobretot per a protegir-se de l’enemic que, a 

causa de la competència generada pel seu lliure albir, suposen entre elles. Hobbes 

expressa aquesta rivalitat en l’estat salvatge amb el conegut «homo homini lupus», 

això és, l’home és un llop per a l’home. 

 

El pacte de no agressió que possibilita la forja d’un grup, ja sigui una nació o, en un 

altre nivell, una colla d’amics, es coneix com a contracte social. Segons Rousseau, 

els humans, mitjançant les lleis, explícites o tàcites, que conformen aquest conveni, 

perdem la nostra llibertat natural a canvi d’obtenir una llibertat civil, que ens 

resulta més útil per a viure. La primera, més absoluta però menys pràctica, està 

limitada per les capacitats físiques de l’individu, mentre que la segona ho està per 

la voluntat general del conjunt de persones. Com veurem a continuació, la funció 

del contracte social és resoldre la dificultat inicial de possibilitar una convivència 

justa entre tots i cadascun dels membres del col·lectiu: 

 

                                                 
11 HOBBES, Thomas, Tratado sobre el ciudadano (1999) 
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«Esta dificultad, reducida a mi objeto, puede expresarse en estos términos: «Encontrar 

una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la 

persona y bienes de cada uno de los asociados, pero de modo que cada uno de éstos, 

uniéndose a todos, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes». Éste es el 

problema básico, cuya solución se encuentra en el contrato social.» 12 
 

Evidentment, la qüestió més complexa del seu propòsit, a causa de la qual encara 

persisteixen els conflictes d’interessos, és aconseguir que cadascun dels associats 

quedi tan lliure com ho era abans. Es tracta d’un delicadíssim equilibri utòpic, 

possiblement irrealitzable en la seva totalitat, que no depèn pas d’una justícia 

universal inherent a l’individu, sinó de l’acció dels propis humans. Això és degut a 

que totes les persones, en formar part d’un col·lectiu, tenen un cert poder 

d’influència en relació al total del grup, dit d’una altra manera, en són un 

responsable percentual. En tant que aquest poder és capaç de modificar (en major 

o menor grau, depenent de l’ús que se’n faci i del nombre proporcional de persones 

que el posin en comú) l’evolució d’una societat, és a dir, és capaç d’elaborar la 

història, en podem dir força històrica. La situació actual d’una comunitat és, en 

conseqüència, el resultat de l’acció de totes les forces històriques que hi han influït 

al llarg de la seva trajectòria passada. 

 

Si fem una abstracció general d’aquestes accions, ens adonarem que es produeixen 

sempre en direcció a l’ideal de llibertat que cada força concreta vol per a sí 

mateixa. D’això se’n dedueix que la història de la humanitat és, en realitat, la 

història de la recerca de la llibertat per part dels nombrosos grups socials 

constituents, que veiem tot seguit exposada: 

 

«La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia 

de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y 

siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron 

siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces, y otras franca y abierta; 

lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el 

hundimiento de las clases beligerantes.» 13 

 
Tot i que Marx parla d’uns opressors i uns oprimits, la veritat és que totes les forces 

històriques d’una mateixa època es limiten mútuament, amb l’objectiu d’obtenir el 

màxim de llibertat possible, ja sigui més, la mateixa o menys de la que tenen ara. 

Això no obstant, és cert que els anomenats oprimits han protagonitzat constants 

                                                 
12 ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social (2004) 
13 MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista (1969) 
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subversions per tal d’afeblir l’autoritat dels opressors. Alguns exemples en són les 

reformes de Soló, els seguidors d’Espàrtac, les revoltes populars medievals, com 

els “ciompi” de Florència, el protestantisme, la Guerra dels Segadors, la Revolució 

francesa, el moviment obrer, etc. Totes aquestes revolucions concretes són els 

punts d’una gran recta que és l’evolució global de l’espècie humana, encaminada, 

suposadament, cap a una major autonomia del conjunt social, i que arriba fins als 

nostres dies. Així doncs, el que estem fent és reescriure una vegada i una altra el 

contracte social, modificant-ne les clàusules i repassant la lletra petita, a la recerca 

d’una fórmula perfecta de convivència mundial. 

 

Arribats a aquest punt, és el moment de situar-nos en el desenvolupament del 

treball. Hem començat dient que l’ésser humà és l’únic animal que posseeix la 

capacitat del lliure albir, distingint-se així dels altres, i que això li permet triar 

voluntàriament allò que més li interessa pensar i fer. A continuació, hem relacionat 

aquesta qualitat amb el coneixement i la responsabilitat, arran d’identificar-los en el 

passatge d’Adam i Eva, i hem vist com, a través d’un judici de valor, independent 

però alhora condicionat, ens permet realitzar el que anomenem eleccions lliures. 

Finalment, hem acabat dient que les persones ens reunim, en societat, per a 

renunciar a la nostra llibertat natural a canvi d’una llibertat civil, ja que ens resulta 

més profitosa que l’anterior, i que, al llarg de la història, hem lluitat constantment 

per tal de poder exercir-la. Ara bé, ho hem aconseguit? Això és el que intentarem 

esbrinar a continuació, basant-nos en la nostra llibertat de morir, és a dir, de 

suïcidar-nos, considerant-la com un reflex de la llibertat de viure, ja que una i altra 

són les dues cares de la mateixa moneda, sent aquesta la forma de llibertat més 

important a la qual podem aspirar, ja que fa referència a la més preuada de totes 

les nostres possessions: la vida. A més, a partir de tot un seguit de raonaments 

lògics i justificats, veurem com la mort voluntària és necessàriament la 

conseqüència d’una alliberació personal. 
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2. EL SUÏCIDI LLIURE 

 

Abans de començar l’apartat sobre el suïcidi, vull recordar que aquesta no és una 

investigació on se’l tracti com a patologia psicològica, sinó que el seu propòsit és 

estudiar aquest acte relacionant-lo, exclusivament, amb la idea de llibertat que 

acabem de definir. En conseqüència, no en comentarem les característiques més 

específiques, com podrien ser els anòmals símptomes en la conducta de la persona, 

els sentiments negatius que denota, les fases detallades del procés, des de la 

ideació fins a l’execució, o els tractaments aconsellats per a superar-lo, que serien 

suficients elles soles per a omplir tot un treball. Això no obstant, per tal de 

començar a situar-nos en el tema, val la pena recordar la descripció que ens en 

dóna Durkheim en la seva extensa investigació sobre la matèria: 

 

«Diremos, en definitiva, que se llama suicidio todo caso de muerte que resulte, directa o 

indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo 

ella que debía producir este resultado. La tentativa es el mismo acto que hemos definido, 

detenido en su camino, antes de que dé como resultado la muerte.» 14 

 

Així doncs, es tracta d’una acció que implica, per part del subjecte, una voluntat 

decidida i concreta que requereix, al mateix temps, un alt nivell d’autoconsciència, 

necessari per a poder concebre una representació de la pròpia mort i dels mitjans 

que calen per a produir-la. Pel que fa a la motivació, a nivell individual, l’autor 

distingeix, més endavant, dos tipus de defunció voluntària: el suïcidi altruista, 

influït per una pressió social, i el suïcidi egoista, que es fa per motius exclusivament 

propis. El primer tipus tindria lloc en el que considera «societats inferiors», i en 

aquest grup esmenta, entre d’altres, els celtes espanyols, algunes tribus del Pacífic, 

els Troglodites, les viudes de l’Índia15, el peculiar harakiri japonès i certs exemples 

de dependència jeràrquica. En totes aquestes situacions, en què la persona es mata 

perquè creu que és el seu deure particular, la mort natural es considera un 

deshonor i, com veiem en la tradició goda, s’associa a una vida espantosa més 

enllà de la tomba. Per contra, el segon cas, que irònicament es tracta com un greu 

problema social, sembla ser més propi dels països europeus. Per tant, durant la 

nostra investigació, ens centrarem en la variant egoista. 

 

                                                 
14

 DURKHEIM, Émile, El suicidio (1995) 
15 Nota: veure document 1 de l’annex 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  20   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

2.1.  EL SUÏCIDI COM A EXPRESSIÓ DE LLIBERTAT 

 

Per començar, cal tenir present quin és l’àmbit on es desenvolupa el suïcidi egoista, 

que Durkheim identifica, a grans trets, amb Occident. Quan parlem de la civilització 

occidental, en la qual ens mourem d’ara en endavant, al·ludim a un conjunt de 

cultures, íntimament entrellaçades, que comparteixen, totes elles, una mateixa 

base irracional i inqüestionable de les seves cosmovisions particulars. L’origen 

d’aquests falsos axiomes, que han arribat més o menys intactes fins als nostres 

dies, el podem situar, en el Mediterrani oriental, al voltant de quatre mil anys 

enrere. Una de les idees més característiques és la d’un interior privilegiat, que 

condiciona enormement la nostra percepció de la realitat: 

 

«A decir verdad, esta percepción está demasiado influida por la idea de una realidad 

interior privilegiada, que permite elaborar un afuera, es decir, una visión capaz de separar 

mundo e individuo, algo que el cristianismo, y el estoicismo y el neoplatonismo en el 

plano filosófico, han fomentado hasta cotas insólitas.» 16 
 

Tot i que, en un principi, el nen petit pensa, encara que un verb amb un significat 

tan actiu no és el més adient, que ell i la seva voluntat són infinits i incondicionals, 

atribució coneguda per Freud com a omnipotència de les idees, a mesura que es va 

fent gran comença a adonar-se de les seves limitacions. En el transcurs d’aquest 

llarg procés, el concepte de l’interior privilegiat, procedent de la cultura de la qual 

beu durant tota la seva infància, afavoreix, tal com explica Andrés, una clara 

diferenciació entre la idea d’un interior, cristal·litzada en el pronom egocèntric «jo», 

i la d’un exterior, que fa referència al món més enllà d’ell mateix. Freud explica que 

una de les primeres ocasions en què es percep l’esmentada antítesi és quan el nadó 

s’adona que no pot disposar en tot moment del pit de la seva mare: 

 

«Con ello comienza por oponérsele al yo un «objeto», en forma de algo que se 

encuentra «afuera» y para cuya aparición es menester una acción particular. Un 

segundo estímulo para que el yo se desprenda de la masa sensorial, esto es, para la 

aceptación de un «afuera», de un mundo exterior, lo dan las frecuentes, múltiples e 

inevitables sensaciones de dolor y displacer que el aún omnipotente principio del placer 

induce a abolir y evitar.» 17 
 

                                                 
16

 ANDRES, Ramón, Historia del suicidio en Occidente (2003) 
17 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura (1999) 
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Les sensacions doloroses que cita contribueixen a provocar que la diferència entre 

l’individu i el món sigui percebuda com una oposició, ja que hi ha alguna cosa que 

ens vol fer mal, i no pas una oposició qualsevol, sinó una lluita intensa i constant de 

la persona contra el conjunt de totes les coses, actitud que designarem amb 

l’expressió llatina ad res. És important destacar que la pugna només existeix en la 

ment de la persona, sent que, si bé és cert que a vegades ella ho sent així, les 

coses no poden tenir la voluntat de fer-li front. Si, d’altra banda, entenem que la 

percepció d’aquest antagonisme irreal ens suposa una gran font de sofriment, i hi 

afegim la tendència natural i instintiva dels éssers vius a buscar el plaer i evitar el 

dolor, el ja esmentat principi del plaer, resulta obvi que l’individu sent la necessitat, 

profunda i inconscient, d’evitar el món, ja que aquest li causa aflicció: l’individu 

està, per tant, predisposat al suïcidi. Es tracta de l’instint destructiu que Freud 

coneix com a «pulsions de mort»18, i que més tard fou designat amb el nom de 

Thanatos, per oposició a les «pulsions de vida» o Eros. 

 

Tanmateix, resulta evident que la majoria de les persones, tot i l’exposada 

tendència autodestructiva, continuem vivint en aquest món durant molts anys. Per 

què? Si l’existència és l’origen no només de tots els patiments, que quedarien 

compensats per les alegries, sinó també del dolor majúscul que ens provoca la 

nostra pròpia actitud ad res, quin és el motiu que ens empeny a viure? La resposta 

a la gran pregunta ens la dóna Hamlet en el seu famós monòleg dubitatiu19, parlant 

del respecte que ens imposen els «somnis que habiten en el son de la mort»: 

 

« HAMLET. Ser o no ser: aquest és el problema: 

saber si, a l’esperit, li és més noble sofrir 

els cops i els dards de la ultratjant Fortuna, 

o alçar-se en armes contra un mar d’afliccions 

i eliminar-les combatent. Morir, dormir; [...] 

i potser somniar; aquest és el destorb, [...] 

perquè, si no, ¿qui podria aguantar 

les fuetades i les burles d’aquest temps, [...] 

si pogués ell mateix saldar el seu compte 

amb una simple daga? ¿Qui en portaria el pes 

amb queixes i suors durant tota una vida extenuada, 

si no fos per la por d’alguna cosa més enllà de la mort?» 20 

 

                                                 
18 FREUD, Sigmund, Más allá del principio del placer (1984) 
19 Nota: veure document 2 de l’annex 
20 SHAKESPEARE, William, Hamlet, Acte III (1986) 
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En efecte, el poderosíssim sentiment que anul·la la voluntat de morir és la por a la 

mateixa mort, o millor dit, al que pugui haver-hi després de la mort, la por a allò 

més desconegut, que queda simbolitzat en el fragment del document 2 quan la 

càmera enfoca les caràtules sense portada. Aquesta terrible basarda es reflecteix 

en un conjunt de fenòmens culturals i lingüístics, com són els prejudicis, els tabús, 

els eufemismes i els rituals, que contribueixen a desterrar la mort de la vida 

quotidiana, allunyant així el perill de l’autodestrucció a nivell social 21. 

 

A fi de completar el procés, el subconscient necessita, a nivell particular, inventar 

algun mecanisme de defensa per tal d’evitar la possibilitat d’extingir-se, és a dir, 

per tal de sobreviure a sí mateix. No cal dir que tot això es produeix gradualment, 

abans d’arribar a la maduresa, i que l’individu no en sol ser conscient en cap 

moment. El mecanisme del qual estem parlant, que implica la superació de l’allò, 

són els desitjos, objectius cap a on es projecta l’energia psíquica per tal de dur-los 

a terme, al mateix temps que s’aparta del temut propòsit suïcida. Alguns exemples 

en són els diners, la família, el sexe, l’afecte, el treball, el poder i la fama. El punt 

cap al qual es projecten és l’ideal inabastable de felicitat, i està sempre identificat 

amb el futur, ja que assolir-lo implicaria no tenir més motius per a continuar vivint. 

Un conegut exemple de la mort per falta d’il·lusions és el cas de Don Quijote, tot i 

no ser un suïcidi en el sentit estricte de la paraula per manca d’una intenció 

voluntària conscient: 

 

«¡Ay! respondió Sancho llorando, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi 

consejo y viva muchos años. […] Mire, no sea perezoso, sino levántese desa cama, y 

vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado; quizá tras de alguna 

mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. […] 

Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay 

pájaros hogaño; yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha, y soy ahora, 

como he dicho, Alonso Quijano el Bueno.» 22 
 

A més de l’existència per sí sola dels desitjos com a mecanisme psicològic, cal 

parlar també de la intensa manipulació que se’n fa a nivell col·lectiu, efectuada pels 

tres grans blocs institucionals que treuen un benefici econòmic de la societat, a 

saber, l’Església, l’Estat i l’Empresa. La principal maniobra de les «tres E» consisteix 

a explotar activament les ambicions de la gent, reconduint-les i agrupant-les si és 

necessari, com veiem en el descarat exemple de la felicitat publicitària, a fi 

                                                 
21 Nota: veure document 3 de l’annex 
22 CERVANTES, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2ª part (1928) 
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d’obtenir el major nombre de diners possible. D’altra banda, hem de tenir en 

compte que cada persona concreta amb poder adquisitiu els suposa un percentatge 

de guanys. Per tant, no és d’estranyar que es dediquin també a condemnar i 

prohibir el suïcidi per tots els mitjans (l’Església, per exemple, declarant-lo 

immoral, i l’Estat sancionant qualsevol que hi col·labori), amb l’objectiu de prevenir 

les pèrdues milionàries que suposaria l’esdeveniment a gran escala. Les persones 

som, així doncs, esclaves dels nostres desitjos i de la manipulació que se’n fa, de 

manera que el fet de viure, així com la firma del contracte social, passen a ser una 

obligació introjectada i inqüestionable. 

 

Hi ha un parell de situacions, que últimament s’han posat molt de moda, on la 

relació entre el suïcidi i la llibertat podria ser més qüestionada. En primer lloc, la 

d’aquelles persones que n’estan impossibilitades per una minusvalidesa física que 

els impedeix realitzar l’acte, com és el cas d’un tetraplègic. Tot i això, s’estan fent 

nombrosos avenços legals a favors de l’eutanàsia, com les recents legalitzacions a 

Holanda i Bèlgica, a més d’altres tractaments complementaris, paral·lels a la 

invenció de nous aparells que possibilitin el suïcidi a aquests individus23. D’altra 

banda, per irrealitzable que sembli, a vegades poden continuar tenint alternatives 

per a matar-se ells mateixos, com queda demostrat a la pel·lícula “Million Dollar 

Baby” 24. L’altre cas és el dels màrtirs terroristes, involucrats en el conflicte bèl·lic 

per excel·lència dels nostres dies. A simple vista pensaríem que donen la vida per 

una causa superior que està per sobre de les seves voluntats concretes, però també 

en ells hem de parlar d’una elecció personal que els ha portat a decidir ells 

mateixos aquest final 25. Això explica que, en alguns casos, es tracti de persones 

amb estudis i unes bones condicions de vida, circumstàncies a les quals l’individu, 

pels motius que sigui, ha decidit renunciar. 

 

Com a conclusió d’aquest apartat, fins ara hem vist que, en la majoria dels casos, 

la vida d’una persona no és el resultat d’una lliure elecció, sinó que està 

determinada per l’actitud d’oposició ad res, per la seva por a morir i per la posterior 

invenció d’una sèrie de desitjos, manipulats endemés des de les grans institucions 

socials, que l’allunyen de la seva eventual autodestrucció. És des d’aquest punt de 

vista que el suïcidi, o més ben dit, la possibilitat real de suïcidar-se, en tant que 

resultat d’una elecció voluntària no determinada, es pot interpretar com un acte de 

llibertat suprema, ja que suposa alliberar-se dels desitjos que ens esclavitzen, de la 

                                                 
23 Nota: veure document 4 de l’annex 
24 Nota: veure document 5 de l’annex 
25 Nota: veure document 6 de l’annex 
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por al desconegut i del dolor pel món, és a dir, alliberar-se de la condició d’un 

mateix per a poder decidir independentment sobre la pròpia vida. Com tot, no es 

tracta d’una disjuntiva absoluta entre blanc i negre, sinó d’una àmplia gradació en 

la qual podem distingir individus més lliures, com podria ser un cínic, i d’altres que 

ho són menys, com ara una persona consumista. L’esquema següent mostra de 

forma estructurada tot el procés a través del qual hem arribat a aquestes 

conclusions: 
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El problema que se’ns planteja després d’haver arribat a aquestes conclusions és, 

així doncs, saber quin és el grau de llibertat real que se’ns permet tenir, ja sigui a 

nivell social o individual, i d’altra banda, valorar si seria positiva o negativa la 

llibertat absoluta, després d’haver vist quines en poden ser les conseqüències. 

 

2.2.  FACTORS CONDICIONANTS 
 

Recentment, a causa dels grans avenços que s’han realitzat en el camp de la 

psicologia, sobretot durant el darrer segle, s’ha especulat i investigat molt sobre els 

possibles factors, ja siguin interns o externs, que poden afavorir o dificultar la 

voluntat de morir d’un individu. Alguns d’ells són prou famosos, com el conegut 

exemple dels països nòrdics, però a l’hora de ser objectius ens adonem que la 

majoria són mites sense cap mena de fonament crític. Tot i això, encara no hi ha 

prou dades estudiades per a enunciar amb seguretat el seu funcionament, si bé 

algunes de les observacions són prou evidents. A continuació, intentarem analitzar 

alguns dels factors més genèrics, com són l’edat, el sexe, la situació geogràfica i la 

nacionalitat de les persones. 

 
Edat 

 
En el gràfic de la pàgina següent observem com, en general, la taxa de 

suïcidis augmenta de forma directament proporcional a l’edat, de manera que 

és més alta entre els grups de persones més grans. Tot i que, a priori, 

podríem atribuir aquesta circumstància a un progressiu desencís i cansament 

de viure, que culminaria de forma notable en la vellesa, cal considerar molts 

altres factors que interactuen amb l’edat, com són l’estat civil o la situació 

laboral, i que requeririen un estudi molt més extens. Per això, no entrarem a 

fer suposicions sobre la interacció d’uns i altres, de manera que tampoc estem 

en condicions d’explicar la davallada de casos produïda entre els 50 i els 75 

anys. Més obvi resulta, no obstant, el canvi significatiu que es produeix al 

voltant dels catorze anys, en què la taxa augmenta un 1.367% en els homes i 

un 1.125% en les dones. La causa més probable d’un increment tan brusc, 

que se segueix del que ja hem explicat amb anterioritat, és que els nens 

menors d’aquesta edat no tenen encara prou consciència de sí mateixos per a 

dur a terme un acte tan complex, cosa que sí que poden fer els que ja es 

troben en plena adolescència. 
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Distribució de la taxa mundial de suïcidis per edat i sexe de l’any 2000 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe 

 

D’altra banda, el mateix gràfic mostra, de forma radical, que els homes es 

suïciden entre quatre i cinc vegades més que les dones, xifra que varia poc 

significativament en funció del grup d’edats. Tot i que es podria justificar 

argumentant una major predisposició de la psicologia femenina cap a la vida, 

afavorida per virtuts de caràcter estoic, cal esmentar l’important paper que hi 

té el fenomen de la maternitat. Tal i com explica Freud, la mare projecta el 

seu jo en el seu fill, de manera que aquest passa a ser percebut com una part 

més, una continuació d’ella mateixa. Així doncs, en les dones que podrien 

tenir la intenció de suïcidar-se, la figura del fill, ja sigui com a realitat present 

o com a possibilitat futura, els suposa un objectiu cap al qual abocar la seva 

energia psíquica, agafant-se així a la vida, de manera que la maternitat 

esdevé un dels desitjos dissuasoris que hem comentat abans. Un altre motiu 

que s’hi afegeix sol ser la menor capacitat dels homes de buscar ajuda o 

                                                 
26 Font: Organització Mundial de la Salut (OMS) 
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expressar els seus sentiments, a causa del paper més masculí que han 

d’exercir en el conjunt social. 

 

Situació geogràfica 

 
Sovint es diu que la situació geogràfica i climàtica d’un país influeix en l’estat 

d’ànim de les persones, fins al punt que existeix un mite segons el qual el 

suïcidi és més elevat en els països freds i en aquells on gaudeixen de menys 

hores de sol. Una ullada ràpida al mapa de sota ens permetrà rebutjar 

definitivament aquestes idees. En primer lloc, pel que fa a les zones 

climàtiques, veiem que hi ha països molt pròxims, com són els casos de Cuba 

i la República Dominicana o de Grècia i Bulgària, en què les taxes de suïcidi 

són molt dispars. A més, en la mateixa latitud trobem casos extrems com 

Portugal i Japó o Argentina i Austràlia, de manera que la possibilitat del clima i 

l’entorn ha de quedar descartada. D’altra banda, hem de dir el mateix dels 

països amb menys hores de sol, doncs veiem que Noruega i Islàndia tenen 

taxes força inferiors a les de la resta dels països europeus. La influència 

geogràfica no pot ser, per tant, considerada com un autèntic factor 

condicionant a tenir en compte. 

 

Taxes de suïcidi al món (per cada 100.000 habitants) 27 

 

 

                                                 
27 Font: Organització Mundial de la Salut (OMS)  
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Nacionalitat 

 

La última circumstància que tractarem és la divisió per països, ja que, entre el 

mapamundi anterior i la graella reproduïda a continuació, es detecten 

sospitosos punts en comú entre els estats amb les taxes més elevades. En 

efecte, d’entre els trenta països amb major índex de suïcidi del món, divuit 

tenen o han tingut un règim comunista i, si aquesta dada no és prou 

contundent, els set que encapçalen la llista van ser membres de la Unió 

Soviètica que posteriorment s’han afegit al sistema capitalista. Davant 

d’aquesta revelació, és innegable que la situació política, econòmica i social 

d’un territori influeix notablement en l’actitud dels seus habitants, molts dels 

quals es decanten pel suïcidi en situacions de forta crisi econòmica, com 

també va quedar demostrat durant el crac del 29 o en l’alarmant situació del 

Japó, que ocupa l’onzena posició 28. 

 

Taxes de suïcidi per sexe i país, obtingudes entre els anys 1974 i 2004 29 

 

En segon lloc, es pot apreciar una gran diferència entre el Tercer Món i els 

països més industrialitzats, ja que és en aquests on les taxes són més altes. 

Per contra, són molt més reduïdes a l’Amèrica central i meridional, a tot el 

continent africà i al sud d’Àsia, amb alguna excepció com són Cuba i Sri 

Lanka. Es podria argumentar que les dades d’aquestes regions són poc fiables 

                                                 
28 Nota: veure document 7 de l’annex 
29 Font: Organització Mundial de la Salut (OMS) 
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o fins i tot inexistents, com és el cas de la major part d’Àfrica, però els països 

d’aquest grup on les estadístiques són més sòlides, és a dir, Llatinoamèrica, 

l’Orient Pròxim o Filipines, mantenen unes xifres molt baixes. D’aquesta 

observació se’n dedueix que, per tot un seguit de circumstàncies, la cultura i 

l’estil de vida dels països desenvolupats desemboquen en un major nombre de 

morts voluntàries. 
 

En conclusió, les estadístiques que hem analitzat reflecteixen que els homes es 

suïciden més que les dones, especialment si es troben en edats més avançades, i 

que algunes de les circumstàncies socials que els envolten, com són per exemple 

un determinat estil de vida o una important crisi econòmica, tenen la facultat 

d’afavorir aquesta elecció. Ara bé, podria semblar que, si confirmem l’existència 

d’elements que influeixen en la nostra conducta, aquests elements posen en perill 

la llibertat que hem associat al suïcidi. Tanmateix, cal recordar que es tracta de 

mers factors condicionants, necessaris com ja hem explicat abans per a poder 

parlar d’una autèntica elecció lliure, i que, en no ser determinants, dues persones 

que es trobin en la mateixa situació poden elegir dues opcions diferents, com queda 

exemplificat a la pel·lícula “Cadena perpetua” 30. 

                                                 
30 Nota: veure documents 8 i 9 de l’annex 
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3. JEAN-PAUL SARTRE 
 

 

Abans d’analitzar les idees de Sartre sobre els dos temes que acabem de tractar, 

convé que fem una petita introducció al marc històric i al marc personal en els 

quals les hem de situar. Així doncs, en primer lloc repassarem els esdeveniments 

més importants del segle XX, per tot seguit comentar aspectes de la vida del 

filòsof, distingint en cadascuna de les dues evolucions les següents etapes: 
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3.1. CONTEXT HISTÒRIC 

 

Els primers anys del segle XX al continent europeu estigueren marcats per la 

Segona Revolució Industrial, tant pel que fa als nous invents com per l’innovador 

sistema de producció en cadena, fet que conformà unes societats cada vegada més 

consumistes i capitalistes. Un altre efecte de la industrialització fou la consolidació 

de la classe obrera com a tal, que poc a poc anirà prenent importància en la vida 

política i social a través de les seves reivindicacions laborals. A més, quant a la 

societat, cal parlar d’un elevat augment demogràfic i d’un intens èxode rural, 

fenòmens que originaren enormes aglomeracions urbanes en tots els països. En 

l’àmbit econòmic, la burgesia empresarial es consolidà, després d’un llarg procés, 

com a classe dirigent, i s’inicià la globalització dels mercats mundials, afavorida per 

les polítiques imperialistes de les principals potències europees, entre les quals 

destacaven Gran Bretanya, França i Alemanya. 

 

La creixent rivalitat que sorgí entre aquests estats donà lloc, arran de l’espurna 

final que suposà la crisi dels Balcans, a la Primera Guerra Mundial entre els anys 

1914 i 1918. El conflicte acabà amb la derrota dels grans imperis centrals, 

Alemanya, Àustria-Hongria i l’Imperi otomà, que foren durament sancionats en el 

Tractat de Versalles. Tot i això, la guerra generà una situació de crisi econòmica, 

agreujada per les conseqüències del crac del 29, i un profund malestar polític i 

social a tota Europa. Aquesta situació seria el terreny perfecte per a l’aparició dels 

governs totalitaris, entre els quals destacaren el feixisme de Benito Mussolini i el 

nazisme d’Adolf Hitler. Precisament arran de les campanyes ofensives iniciades per 

Hitler, es declarà, entre 1939 i 1945, una Segona Guerra Mundial, encara més 

brutal i salvatge que l’anterior, demostrant que la pau de Versalles havia estat una 

quimera. Paradoxalment, és durant l’ocupació nazi d’aquest període que es 

publiquen les principals obres de Sartre sobre la llibertat, si bé es comprensible que 

se’n parli en una època de terror. 

 

En acabar el conflicte, amb una nova derrota d’Alemanya, Europa havia quedat 

terriblement afectada en tots els aspectes, circumstància que propicià l’aparició de 

dues noves potències a nivell internacional, els Estats Units i la Unió Soviètica, que 

formaren, respectivament, els blocs capitalista i comunista amb una sèrie 

d’aliances. Aleshores començà un període conegut com a Guerra Freda, en què cap 

dels dos va fer el pas decisiu cap a l’enfrontament directe per por a una guerra 

nuclear que podria acabar amb la humanitat. En comptes d’això, sorgiren tot un 

seguit de guerres i conflictes arreu del món (Berlín, Corea, Vietnam, Cuba, etc.), 
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fins que acabaren acordant una coexistència pacífica que els beneficiava a tots dos. 

Així i tot, cap a finals de segle, després però de la mort de Sartre, la Unió Soviètica 

es desintegraria, deixant els Estats Units com a única superpotència dominant al 

món. Durant la segona meitat del segle també tingué lloc el procés de 

descolonització, pel qual obtingueren la independència els països que avui en dia 

agrupem en el Tercer Món. Tanmateix, la seva situació de subordinació econòmica 

respecte els països industrialitzats o metròpolis fa que continuïn en una posició 

desfavorable que es coneix com a neocolonialisme. 

 

Pel que fa a l’àmbit del pensament, durant el segle XX es va produir un trencament 

radical amb els valors socials i els models de vida tradicionals. D’una banda, la 

generalització dels mitjans de comunicació de masses, entre els quals destaquen la 

televisió, la ràdio i la premsa, ja que Internet no apareixeria fins bastant més tard, 

han afavorit una progressiva globalització cultural i una democratització del saber, 

que ha esdevingut més accessible al gran públic. D’altra banda, les barbaritats 

comeses al voltant de les dues guerres mundials han causat un enorme impacte en 

la consciència col·lectiva de les societats modernes. A més d’un generalitzat 

pessimisme existencial sobre la vida, que inclou preguntes sense resposta com «per 

què?» i «per a què?», s’ha produït un enfonsament dels valors morals i ètics, que 

han donat pas a un relativisme en el qual no existeixen ni el Bé, ni el Mal, ni la 

Veritat. Nietzsche profetitzà aquests esdeveniments a la paràbola del boig que 

anava donant voltes pel mercat mentre buscava Déu amb una llanterna: 

 

«¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, 

asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el 

mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con 

qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos 

que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No 

tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella? Nunca 

hubo un acto tan grande y quien nazca después de nosotros formará parte, por mor de 

ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta 

ahora.» 31 

 

Partint d’aquesta visió desoladora del món, l’existencialisme de Sartre intenta, tal i 

com veurem més detingudament en el cos del treball, fer veure a les persones que 

l’absència de Déu implica la seva llibertat, de manera que busca una interpretació 

positiva per a superar l’esmentada crisi de valors. 

                                                 
31 NIETZSCHE, Friedrich, La ciencia jovial (1992) 
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3.2.  BIOGRAFIA 
 

«Dos cosas llaman especialmente la atención en el arranque de la biografía de Sartre: 

una, el cúmulo de circunstancias que confluyen para que los hijos de dos familias 

procedentes de dos regiones de Francia muy separadas entre sí se junten, gocen de un 

breve momento de dicha, engendren un hijo e inmediatamente, el padre, como realizada 

su misión en esta Tierra, se volatilice, dejando al hijo de quince meses y a la madre con 

veinticuatro años […]. Otra, la peculiarísima educación recibida por el pequeño huérfano 

por parte de un singular abuelo hugoliano, imbuido de cultura decimonónica y deseoso 

de hacer de su nieto la obra magna de su vejez como docente jubilado.» 32 

 

Jean-Paul Sartre va néixer a París el 21 de juny de 1905, de manera que, com ja 

s’ha dit, l’any passat se’n va complir el centenari. Efectivament, quan tenia poc més 

d’un any, el seu pare, Jean-Baptiste, va morir d’un atac de febre intestinal en 

tornar d’un servei militar al mar de Creta, fet que serà descrit en la seva 

autobiografia com una alliberació en tots els sentits i considerat el motiu de la seva 

aversió cap a qualsevol tipus de jerarquia. A partir d’aleshores, la seva mare Anne-

Marie el crià amb l’ajut del seu pare, Charles Schweitzer, que s’ocupà de l’educació 

del petit Poulou, tal i com l’anomenaven a casa, no només pel que fa a la cultura 

enciclopèdica sinó també en les idees ètiques i artístiques. La severitat d’aquest 

personatge estigué compensada per la tendresa de la mare, fregant els límits d’un 

complex d’Èdip amb la figura paterna literalment difunta. Als set anys, començà a 

llegir alguns dels millors autors francesos, només per a fer-se el gran, ja que, com 

és obvi, no entenia res del que deien, i també es dedicà a escriure, com confessa 

anys més tard, perquè era la única manera de superar la seva condició de mortal. 

 

Des de sempre va ser el nucli d’atenció de tota la família, tot i sentir-se sol en no 

poder jugar amb els altres nens de la seva edat, en part perquè no el necessitaven 

i en part perquè se’n sentia superior. Per desgràcia, perdé bona part de l’encant 

quan el seu avi, sense consultar-ho amb ningú, ordenà que li tallessin els rínxols 

daurats que li conferien un aspecte efeminat. A partir d’aquí, Sartre és conscient de 

la seva lletjor, afavorida pel característic estrabisme, fet que el marcarà tota la 

vida. Després de breus estades en diverses escoles de la capital francesa, ingressà 

al liceu Henri IV, on faria les primeres amistats, entres les quals destaca Paul-Yves 

Nizan, que esdevindria també filòsof i escriptor. En aquest centre adoptà una 

actitud que qualifica de «demòcrata», basada en integrar-se en el grup d’amics i no 

                                                 
32 BRAVO CASTILLO, Juan, Jean-Paul Sartre (2004) 
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sobresortir respecte dels companys, compaginant aquesta falsa aparença amb la 

imatge també fictícia d’adult que seguia donant a casa. 

 

El paradís de la infància, que Sartre recorda sempre amb il·lusió, acabà el dia de 

1917 en què la seva mare, traint l’exclusivitat que fins aleshores havia tingut 

envers ell, es casà en segones núpcies amb Joseph Mancey, un politècnic company 

de promoció del seu germà i del seu difunt marit. La família es traslladà a la ciutat 

portuària de La Rochelle, que suposà un calvari per a Sartre: 

 

«Se desvanecía así de repente el hermoso paraíso schweitzeriano, el mundo irreal en el 

que hasta entonces había vivido, precipitándose el adolescente-niño de doce años en el 

mundo real de los estudiantes violentos y crueles que no sentían más que rechazo y 

desprecio hacia el pequeño monstruo fanfarrón que venía a provocarlos y a burlarse de 

ellos con sus lecturas clásicas, sus ingeniosas e inútiles palabras, su absurda apariencia 

y sus modales parisinos.» 33 
 
Per tal de guanyar-se l’acceptació dels companys, entrà en una espiral d’aparences 

i enganys que només acabà quan els seus pares, alarmats en descobrir que els 

prenia diners per a fer-los regals, l’obligaren a tornar al liceu Henri IV de París. En 

aquest moment, la tardor de 1920, comença un període brillant de la seva vida que 

culminarà, després de nou anys d’estudi intens, amb l’accés a la càtedra de 

filosofia. A més de recuperar l’antiga amistat de Paul Nizan, esdevenint tant 

inseparables que eren coneguts com «Nitre i Sizan», es convertí en un membre 

important de la vida social de l’École Normale Supérieure, on realitzà els estudis 

universitaris, com molts altres intel·lectuals francesos de l’època. L’any 1928, 

havent-los completat, rebé un cop molt dur quan quedà el número cinquanta en les 

oposicions al professorat, segurament a causa de la seva forma anàrquica de 

treballar i la seva burxadora llibertat de pensament. Tanmateix, aquesta 

circumstància li permeté conèixer Simone de Beauvoir, o com ell l’anomenava, «el 

Castor», per la seva actitud treballadora i perquè en anglès beaver significa castor, 

amb qui mantindria una relació total fins a la mort. 

 

L’any següent, després d’aprovar les oposicions amb el número u, començà a 

exercir de professor al liceu de Le Havre, on revolucionà els mètodes pedagògics 

clàssics per a convertir les seves en autèntiques classes de filosofia. Aleshores, 

durant la primavera de 1933, Raymond Aron tingué un paper decisiu en la 

trajectòria de Sartre quan li parlà de Husserl i la seva fenomenologia. Després 

                                                 
33 COHEN-SOLAL, Annie, Sartre: 1905-1980 (1999) 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  35   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

d’estar-se un any vivint a Berlín, on es va imbuir de la teoria fenomenològica, 

començà l’Edat d’Or de la seva producció literària, editada a través de l’editorial 

Gallimard. Així, abans de complir els quaranta anys, Sartre havia publicat, entre 

d’altres, La nàusea (1938), El mur (1939), Les mosques, L’ésser i el no-res (1943), 

A porta tancada (1944) i la primera part de Els camins de la llibertat (1945), a més 

de fundar, conjuntament amb Simone de Beauvoir, la prestigiosa revista Les temps 

modernes. L’acte públic que elevà Sartre a la categoria d’ídol popular fou l’exitosa 

conferència que oferí el 29 d’octubre de 1945 al Club Maintenant, titulada 

«L’existentialisme est un humanisme», en què exposava la seva teoria filosòfica. 

 

Tanmateix, a partir del final de la Segona Guerra Mundial, Sartre no es conforma 

amb escriure llibres, crítiques i obres de teatre, sinó que comença a participar en el 

batibull polític que arrossega tota Europa. La seva passió per defensar els 

interessos dels treballadors el portà a abandonar pràcticament la producció literària 

i poc a poc s’identificà amb el moviment comunista, que era l’únic que garantia la 

praxi revolucionària, establint molt bones relacions amb la Unió Soviètica, pel que 

fou durament criticat. Aquest període acabà amb la intervenció soviètica a Hongria, 

l’any 1956, que ell considerava un crim de guerra: 

 

«La condena de esta barbarie fue categórica, sin paliativos, perfectamente meditada. Era 

el final de cuatro años clave en la vida de nuestro filósofo. En adelante, su compromiso 

como intelectual comprometido trascenderá el ámbito de los partidos y de las fronteras y 

se centrará en la defensa de los oprimidos y desfavorecidos del planeta.» 34 

 

Al marge de la seva implicació amb la classe obrera, la més persistent de les 

batalles polítiques que lliurà fou contra el colonialisme, sent un dels primers 

europeus en demanar la independència d’aquests territoris. Entre les seves últimes 

obres destaquen la Crítica de la raó dialèctica (1960), on combina existencialisme i 

marxisme, i l’autobiogràfica Les paraules (1964). El mateix any 1964 li fou concedit 

el Premi Nobel de Literatura, però el rebutjà al·legant que, si l’acceptava, estaria 

comprometent la seva integritat com a escriptor. Després de nombrosos 

empitjoraments en el seu estat de salut, acabarà morint el 20 de març de 1980 a 

l’hospital de Broussais, deixant un buit que causaria una gran commoció en la 

societat francesa i europea. Acabava de morir «tot un home, fet de tots els homes i 

que val com tots ells i com qualsevol.» 35 
 

                                                 
34 BRAVO CASTILLO, Juan, Jean-Paul Sartre (2004) 
35 SARTRE, Jean-Paul, Les mots (1964) 
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III. LLIBERTAT I SUÏCIDI EN L’OBRA DE SARTRE 
 

 

Finalment, després d’haver comentat els aspectes generals que més ens 

interessaven del concepte de lliure albir, del suïcidi com a manifestació d’aquest 

lliure albir i del context històric i personal en què se situa la teoria existencialista, 

ara passarem a analitzar la interpretació que es fa dels dos primeres temes en 

l’obra de Sartre. En primer lloc, estudiarem la seva visió particular de la llibertat a 

través d’alguns dels seus llibres, i després en veurem l’aplicació dels trets més 

característics en un capítol on descriu un intent de suïcidi. Sartre resumí les seves 

idees principals sobre la llibertat humana en l’esmentada conferència que oferí a 

París, l’any 1945, titulada «L’existentialisme est un humanisme», de la qual cal 

destacar el següent fragment: 

 

«Dostoievsky escribe: Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de 

partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y, en 

consecuencia, el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí 

una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si, en efecto, la existencia 

precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana 

dada y fija; dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es 

libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u 

órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de 

nosotros, en el dominio numinoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos 

solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser 

libre. Condenado, porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, 

porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace.» 36 

 

Així doncs, la doctrina existencialista parteix de l’afirmació inqüestionable que Déu 

no existeix o, si més no, cada vegada són més les persones que no hi creuen, de 

manera que s’està produint l’assassinat simbòlic del qual parlava Nietzsche. A 

diferència d’alguns pensadors que pretenien suprimir la idea de Déu sense que això 

afectés altres plantejaments, Sartre defensa l’ateisme fins a les darreres 

conseqüències, és a dir, si no existeix una divinitat superior, eterna i perfecta, el 

Bé, el Mal i la Veritat es dilueixen en el relativisme, desapareixent així la idea del 

jutge diví. Com a resultat d’aquesta concepció, l’home està completament sol en el 

món, sense poder agafar-se a res més que a ell mateix per a justificar els seus 

actes i, en no haver triat aquesta situació, afirma que està «condemnat a ser 

                                                 
36 SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo (p. 43) (1996)  
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lliure». L’expressió «l’existència precedeix l’essència» vol dir que, en tant que 

l’home està sol, és ell qui es construeix a sí mateix durant tota la seva vida, a 

diferència, per exemple, d’un rellotge, en què l’essència, és a dir, el mecanisme i la 

funció, van ser pensats pel seu fabricant abans que el rellotge existís. A més, 

l’autonomia obligada que Sartre descriu és portada fins als extrems, ja que afirma 

que tot el que fem és triat per nosaltres: 

 

«Així, no hi ha accidents en una vida; un esdeveniment social que esclata de sobte i 

m’arrossega no ve de fora; si sóc mobilitzat en una guerra, aquesta guerra és la meva 

guerra, és a imatge meva i la mereixo. La mereixo, d’antuvi, perquè sempre podria 

sostreure-m’hi, pel suïcidi o per la deserció: aquests possibles últims els hem de tenir 

sempre presents quan es tracta de considerar una situació. A falta d’haver-m’hi sostret, 

l’he triada.» 37 

 

Aquí podem observar, a més de la terrible influència de les dues guerres mundials, 

la possibilitat sempre possible que ens permet exercir la llibertat davant de 

qualsevol esdeveniment: la fugida, el màxim exponent de la qual és el suïcidi. Per 

tant, en cap cas podrem parlar d’esclavitud o de manca de llibertat, sinó que fins i 

tot darrere de les coses que sentim com a més imposades s’amaga una ponderació 

de prioritats personals, per la qual fem allò que creiem més convenient. Tot i que, a 

través d’aquests raonaments, la llibertat se’ns planteja com una càrrega feixuga 

que hem d’arrossegar eternament com la roca de Sísif, a l’obra de teatre «Les 

mosques», basada en la famosa «Orestea» del dramaturg grec Èsquil, veiem com 

Orestes, després d’haver assassinat la seva mare per tal de venjar la mort del seu 

pare, es mostra plenament orgullós de l’acte que ha dut a terme:  

 

«ORESTES. Sóc lliure, Electra; la llibertat m’ha colpit com un llamp. 

  ELECTRA. Lliure? Jo no m’hi sento. ¿Pots fer que tot això no hagi passat? S’ha 

esdevingut una cosa que no podem desfer. ¿Pots evitar que siguem per sempre els 

assassins de la nostra mare? 

  ORESTES. Et penses que ho voldria evitar? He fet el meu acte, Electra, i aquest acte 

era bo. El portaré sobre les espatlles com un barquer porta els viatgers, el faré 

passar a l’altra riba i en donaré comptes. I com més pesat sigui, més me n’alegraré, 

ja que ell és la meva llibertat. Ahir encara vagabundejava per la terra i tot de camins 

fugien sota els meus peus, perquè pertanyien a d’altres. M’he endinsat per tots, pel 

dels sirgadors que voreja el riu, per la sendera dels somaders, per la via empedrada 

                                                 
37 SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (p. 128) (1999) 
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dels carreters, i cap d’ells no era meu. Avui només n’hi ha un i Déu sap on mena, 

però és el meu. Què et passa?» 38 
 

Després d’aquesta escena, les mosques del remordiment s’apleguen al voltant 

d’Electra i comencen a consumir-la, ja que ella no és capaç de suportar la càrrega 

que suposa la seva llibertat, de manera que esdevé una esclava de la seva pròpia 

consciència. En un altre apartat de la conferència de 1945, Sartre exposà els tres 

sentiments negatius que provoca la llibertat en les persones: la desesperança, o 

sigui, la manca d’esperança, per la qual només podem comptar amb allò que depèn 

de les nostres accions, el desemparament de no ser vigilats per cap jutge que 

controli la nostra conducta i l’angoixa vital que ens provoca el fet de ser nosaltres 

mateixos l’esmentat legislador. El sentiment d’angoixa està àmpliament 

desenvolupat a «L’ésser i el no-res». Aquest extens assaig, publicat l’any 1943, és 

considerat com la seva obra capital, en la qual exposà el discurs perfeccionat de 

l’existencialisme, caracteritzant l’ésser humà pel no-res, és a dir, per la possibilitat 

de negar i de rebel·lar-se, a més del lliure albir inherent a la seva existència. En el 

següent fragment, concreta la diferència entre l’angoixa i la por: 

 

«L’angoixa es distingeix de la por perquè la por és por dels éssers del món, i l’angoixa és 

angoixa davant de mi mateix. El vertigen és angoixa en la mesura que m’espanta, no pas 

caure al precipici, sinó llançar-m’hi. Una situació que provoca la por en tant que conté el 

risc de modificar des de fora la meva vida i el meu ésser, provoca l’angoixa en la mesura 

que em malfio de les meves pròpies reaccions en aquesta situació. La preparació 

d’artilleria que precedeix l’atac pot provocar la por al soldat que pateix el bombardeig, 

però l’angoixa li vindrà quan provarà de preveure les conductes que oposarà al 

bombardeig, quan es demani si podrà aguantar.» 39 

 

Així doncs, mentre que la por és una sensació relacionada amb tot allò pertanyent 

al món exterior, que escapa al nostre control i que sovint desconeixem, l’angoixa 

sorgeix quan pensem en les actituds que depenen de nosaltres mateixos, és a dir, 

de la nostra llibertat, de les quals en som plenament responsables. En el cas 

concret del nostre estudi, parlem de por a la mort i angoixa envers la possibilitat 

del suïcidi, ja que, mentre que en la primera situació no hi tenim cap paper 

determinant, la segona depèn directament de nosaltres mateixos. Més endavant, 

descriu amb major deteniment el procés que es produeix, de la por a l’angoixa, 

posant com a exemple l’home que passa pel camí que voreja un precipici: 
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«El precipici se’m dona com una cosa a evitar, representa un perill de mort. Al mateix 

temps, concebo un cert nombre de causes dependents del determinisme universal que 

poden transformar aquesta amenaça de mort en realitat [...]. A través d’aquestes 

diferents previsions, em sóc donat a mi mateix com una cosa, sóc passiu respecte a 

aquestes possibilitats, que em vénen de fora; en tant que jo sóc també un objecte del 

món, sotmès a l’atracció universal, no són possibilitats meves. En aquest moment apareix 

la por [...]. M’hi trobo repel·lint amb totes les meves forces la situació amenaçadora i 

projecto davant meu un cert nombre de conductes futures destinades a allunyar de mi les 

amenaces del món. Aquestes conductes són possibilitats meves.» 40 
 

Quan l’individu es troba en aquesta situació, comparable al conjunt de la vida, 

apareix en primer lloc la por que passi alguna cosa, fruit del determinisme 

universal, que el faci caure al barranc, això és, que es mori. Tot seguit, a través 

d’una reflexió sobre aquesta circumstància, involucra la seva pròpia conducta en el 

resultat final, de manera que deixa de ser un objecte passiu sotmès a les lleis de la 

natura i pot parlar de possibilitats seves. A partir d’aquest moment, depèn d’ell 

mateix que caigui o no al precipici, ja sigui per l’intent, fructífer o ineficaç, de 

mantenir-se fora de perill o de llançar-se al buit. Per tot això, l’angoixa és descrita 

per Sartre com la «consciència específica de llibertat» que ens en fa adonar. 

 

Pel que fa a la mort, no és fins ben entrada la quarta part del llibre que Sartre es 

decideix a parlar-ne específicament, a la secció titulada «La meva mort». L’apartat 

comença dient que, tradicionalment, s’havia tractat aquest fenomen com allò 

diametralment oposat a la vida, allò inhumà. En paraules seves, hi havia hagut una 

«concepció realista de la mort, en la mesura que aquesta apareixia com un 

contacte immediat amb el no humà», és a dir, que es centrava en la mort com a 

final i negació de la vida humana. Però aleshores va començar a sorgir una 

concepció més idealista, que considerava la mort com a terme últim «pertanyent a 

la sèrie» d’esdeveniments de la vida. D’aquesta manera, la mort s’interioritza i 

s’humanitza, així que «la mort és un fenomen humà, és el fenomen últim de la 

vida, vida encara». Així explica la interpretació més humanista de la mort: 

 

«Després d’haver estat veient la mort com l’inhumà per excel·lència, ja que era el que hi 

havia a l’altra banda del “mur”, de cop i volta se’ns va acudir considerar-la des d’un altre 

punt de vista, és a dir, com un esdeveniment de la vida humana. Aquest canvi s’explica 

força bé: la mort és un terme, i tot terme (final o inicial) és un Janus bifrons; sia que se 

                                                 
40 SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (p.125-126) (1999) 
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l’enfoqui com a adherent al no-res d’ésser que limita el procés considerat, sia que se’l 

descobreixi, en canvi, com a aglutinat a la sèrie a la qual posa terme.» 41 

 

L’expressió «Janus bifrons» fa referència a una idea que, com el déu Janus, té dues 

cares. Així doncs, la mort es pot considerar com a esdeveniment que limita el 

procés observat, o sigui, la vida, o com a part de la pròpia vida a la qual posa 

terme. A més, per tal d’oferir un paral·lelisme metafòric que ens faciliti la 

comprensió de la seva dualitat, la compara amb l’acord final d’una melodia, que per 

una banda forma part de la melodia i per l’altra mira cap al silenci, present ja en el 

propi acord. De tot això resulta que la pròpia mort passa a ser una responsabilitat 

de l’individu, de la mateixa manera que ho és tota la seva vida: 

 

«Però la mort així recuperada no es manté simplement com a humana; es converteix en 

meva: interioritzant-se, s’individualitza; ja no és el gran incognoscible que limita l’humà, 

sinó el fenomen de la meva vida personal que fa d’aquesta vida una vida única, és a dir, 

una vida que no torna a començar, en la qual mai no es repeteix la jugada. Per això em 

torno responsable de la meva mort tant com de la meva vida.» 42 

 

Durant la resta del capítol, es dedica a comentar el caràcter absurd de la mort, que 

repercuteix de manera irremeiable en tota la vida. En primer lloc, la mort és 

absurda perquè no pot ser esperada, en tant que no se sap amb certesa quan es 

produirà, sinó que es manté com a possible en tot moment. En conseqüència, la 

vida deixa de tenir un sentit unitari perquè no depèn de nosaltres el moment en 

què s’acabi, de manera que sempre quedarà inconclusa, i se’n perdrà la significació. 

Aquesta absurditat queda exemplificada en l’escriptor que mor després de publicar 

un llibre genial, ja que mai, ningú podrà decidir si era un bon autor o si es tractava 

d’un cop de sort. En segon lloc, la defunció és també «el triomf del punt de vista 

d’altri sobre el punt de vista que sóc de mi mateix», ja que, un cop morts, seran els 

que ens van conèixer en vida o a través de referències els que jutjaran quin va ser 

el sentit de la nostra vida, de manera que el significat inicial és manllevat de la 

pròpia persona, que ja no el pot decidir. Després de tot això, podria semblar que 

l’única alternativa per donar un sentit complet i nostre a la vida seria el suïcidi, però 

Sartre considera que «el suïcidi és una absurditat que fa naufragar la meva vida en 

l’absurd», i ho justifica de la següent manera: 

 

«Fóra endebades recórrer al suïcidi per escapar d’aquesta necessitat. El suïcidi no es pot 

considerar com un fi de la vida del qual seria jo el propi fonament. Essent, en efecte, un 
                                                 
41 SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (p.318-319) (1999) 
42 SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (p.320) (1999) 
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acte de la meva vida, requereix ell mateix una significació que únicament l’esdevenidor li 

pot donar; però, com que és el darrer acte de la meva vida, el suïcidi es nega aquest 

esdevenidor; així queda totalment indeterminat.» 43 

 

Per tant, podem deduir que considera que fins i tot el suïcidi, per ser un acte de la 

pròpia vida com qualsevol altre, perd igualment tota mena de significació en 

norrear-se a sí mateix. Així i tot, com ja hem anunciat al principi de l’apartat, les 

seves idees bàsiques sobre la llibertat humana es reflecteixen en un intent de 

suïcidi, descrit en el primer volum de la novel·la «Els camins de la llibertat». 

Aquesta sèrie de tres volums («L’edat de la raó», «L’ajornament» i «Amb la mort a 

l’ànima»), publicada entre 1945 i 1949, explica les peripècies quotidianes d’una 

sèrie d’individus en el seu afany de ser lliures. En un dels capítols, un dels 

personatges, Daniel, intenta suïcidar-se castrant-se. Després d’arribar a casa, es 

disposa a executar l’acte: 

 

«La navaja está ahí, sobre la mesa de noche, abierta. La toma por el mango y la mira. El 

mango es negro, la hoja es blanca. La llama corre a lo largo de la mecha. Pasa el dedo 

por el filo y siente en el extremo del dedo un gusto ácido de cortadura: es mi mano la que 

ha de hacerlo todo. La navaja no ayuda, no es más que inercia; pesa lo mismo que un 

insecto en su mano.» 44 

 

En aquest fragment, apareix la idea que la seva mort és un fet que depèn d’ell, 

representant l’individu en la seva mà, ja que no hi ha cap força, natural o divina, 

que determini de forma decisiva la seva acció. La terrible soledat que això 

comporta queda reflectida en adonar-se que «está solo en el decorado. Nada lo 

impulsa a decidirse y nada se lo impide: tiene que decidir solo». Així, com hem vist 

abans, no es pot agafar a res més que a ell mateix per a prendre la decisió, i 

precisament en això consisteix la desesperança, que Sartre defineix com a manca 

d’esperança en els elements i factors que no depenen d’un mateix, evidenciada 

també quan Daniel, més endavant, es pregunta: «¿Entonces nada me impedirá que 

la coja? Nada.» A mesura que avança l’escena, comença a prendre més importància 

el sentiment d’angoixa: 

 

«Se fascina con la navaja y con el piso: si pudiera imaginárselos con bastante fuerza, a 

ese charco rojo y a esa quemadura, con bastante fuerza para que se realizaran por sí 

mismos, sin que tuviera necesidad de hacer ese gesto. El dolor, yo lo soportaría. Yo lo 

deseo, yo lo llamo. Pero es ese gesto, ese gesto. Mira el suelo, después la hoja. En vano: 

                                                 
43 SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (p.332) (1999) 
44 SARTRE, Jean-Paul, Los caminos de la libertad. Vol. I La edad de la razón (p.293) (1961) 
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el aire es suave, la habitación está suavemente oscura, la navaja brilla suavemente, pesa 

suavemente en la mano. Un gesto, es menester un gesto, el presente vacila a la primera 

gota de sangre. Es mi mano, es mi mano, la que ha de hacerlo todo.» 45 

 

Com podem veure, el personatge no té por ni de la mort ni del dolor que pugui 

comportar aquesta mort, ja que no és un esdeveniment extern que estigui fora de 

les seves possibilitats, sinó que l’envaeix l’angoixa de ser ell mateix qui hagi de fer 

el gest, és a dir, de ser-ne el responsable últim i absolut. Una vegada més, l’home 

està condemnat a ser lliure, a ser ell el que hagi de decidir-se a actuar, ja que no hi 

haurà res que l’hi obligui ni res que li ho prohibeixi. D’aquesta responsabilitat 

ineludible, de la qual ara el protagonista n’és plenament conscient, procedeix 

l’esmentada angoixa existencialista. Després d’una bona estona vacil·lant en la 

decisió, assoleix un estat espiritual que Sartre qualifica com a «flotar»: 

 

«La navaja está allí, sobre la mesa, bien abierta. Nada ha cambiado. Él puede alargar la 

mano y cogerla. La navaja obedecerá, inerte. Todavía es tiempo, siempre habrá tiempo, 

tengo toda la noche. Y camina a través de la habitación. Ya no se odia, ya no quiere 

nada, flota.» 46 

 

És en aquest moment en què Daniel, després d’haver suportat de forma continuada 

la càrrega de la seva llibertat sense renunciar-hi, ha superat l’actitud negativa ad 

res, que el portava a rebutjar el món i a sí mateix («ya no se odia»), i ha superat 

també el mecanisme dels desitjos, ja que es troba sense voluntat de fer o 

aconseguir res («ya no quiere nada»), arribant així a un estat de plenitud d’ésser 

(«flota»), només possible a través de la llibertat que ara exerceix de forma 

conscient. Tanmateix, després d’això decideix marxar de casa i es dirigeix a un bar, 

on té lloc una escena completament diferent, quan es penedeix del que ha fet: 

 

«Tomó el vaso y lo apretó en su mano: quería asquearse con todas sus fuerzas, jamás 

encontraría mejor ocasión. “¡Puerco!, cobarde y comediante: ¡puerco!” Un instante creyó 

que iba a conseguirlo, pero no, eran palabras. Hubiera sido menester… Ah, cualquiera, 

cualquier juez hubiera aceptado, cualquier juez pero no él mismo, no ese atroz desprecio 

de sí que jamás tenía suficiente fuerza, ese débil, débil y moribundo desprecio que 

parecía a cada instante a punto de aniquilarse y que no pasaba. Si alguien supiera, si él 

pudiera sentir caer sobre sí el pesado desprecio de otro...»  47 

 

                                                 
45 SARTRE, Jean-Paul, Los caminos de la libertad. Vol. I La edad de la razón (p.293-294) (1961) 
46 SARTRE, Jean-Paul, Los caminos de la libertad. Vol. I La edad de la razón (p.294) (1961) 
47 SARTRE, Jean-Paul, Los caminos de la libertad. Vol. I La edad de la razón (p.296) (1961) 
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Aquí identifiquem el tercer dels sentiments negatius provocats per la llibertat que 

Sartre havia exposat durant la seva conferència: el desemparament de no ser 

vigilats per cap jutge suprem que ens digui, en cada ocasió, què és el que està bé i 

què és el que està malament, o, com en aquest cas, que ens castigui després 

d’haver obrat de forma incorrecta. Això no obstant, si estem parlant de l’absència 

de jutge, no podem classificar les accions en correctes i incorrectes, sinó que 

aquesta distinció dependrà únicament del criteri de cada individu. Aleshores, per 

què Daniel vol rebre un càstig per una cosa que ell mateix acabava de decidir? 

 

Tal i com Electra després d’haver matat la seva mare, el que fa Daniel en 

considerar la seva conducta incorrecta i vergonyosa és penedir-se de la decisió que 

ha pres, i a través d’aquest remordiment alleuja el sentiment d’angoixa. D’altra 

banda, si hem vist que l’angoixa és la consciència específica de la llibertat, a través 

de la qual sabem que som lliures, el resultat del penediment és necessàriament la 

pèrdua d’aquesta consciència, de manera que les persones, mitjançant la 

desaprovació dels nostres actes anteriors, ens desfem de la càrrega que ens suposa 

la llibertat fins al punt d’ignorar-la. Això és el que vol dir Zeus a «Les mosques» 

quan li fa veure a Egist que els reis i els déus han de fomentar el penediment entre 

els seus súbdits per tal que no es rebel·lin contra ells: 

 

«JÚPITER. Mira’m. (Una pausa llarga.) T’he dit que eres fet a la meva imatge. Tots dos 

imposem l’ordre, tu a Argos i jo a l’univers; un mateix secret ens afeixuga el cor. 

  EGIST. No en tinc cap, jo, de secret. 

  JÚPITER. Sí. El mateix que tinc jo. El secret dolorós dels déus i dels reis, o sigui que els 

homes són lliures. Ho són, Egist. Ells no ho saben, però tu sí! 

  EGIST. Ben cert. Si ho sabien, calarien foc al meu palau. Fa quinze anys que faig 

comèdia perquè no s’adonin del seu poder. 

 JÚPITER. Ja veus, doncs, que som iguals.» 48 

 

En resum, Sartre pensa que, en no existir Déu, l’ésser humà és completament 

lliure, per ser ell qui es construeix a sí mateix durant tota la seva vida, a diferència 

dels objectes que han estat creats amb una finalitat i que, per tant, no poden fer 

altra cosa que complir la seva funció. A més, explica que aquesta llibertat pot ser 

exercida en qualsevol circumstància, ja que, si un individu no ha decidit fugir d’una 

determinada situació, encara que sigui a través del suïcidi, sens dubte és perquè ha 

considerat que li convenia més la situació present que no pas l’alternativa. D’altra 

banda, sovint la llibertat és percebuda com un element negatiu, a causa dels 
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sentiments de desesperança, desemparament i angoixa que provoca en les 

persones, motiu pel qual tendim a renunciar de forma inconscient a la llibertat a 

través de penedir-nos dels nostres propis actes. Però aquesta actitud no és 

correcta, sinó que cal aprendre a suportar aquesta feixuga càrrega amb orgull, ja 

que, si l’intentem alleugerir mitjançant el remordiment, acabarem perdent-ne la 

consciència del tot i, a la pràctica, serà com si no fóssim lliures. En el següent 

quadre es resumeixen les idees més importants de Sartre que hem estudiat: 

 

 

 
DÉU NO EXISTEIX

NO HI HA JUTGE

l’ésser humà
està sol

l’ésser humà
està condemnat

a ser lliure

desesperança

desemparament

angoixa

provoca

LLIBERTAT = CÀRREGA

CÀRREGA = LLIBERTAT

MECANISME DE 
DEFENSA: PENEDIMENT

ORGULL
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IV. CONCLUSIONS 
 

 

L’ésser humà és lliure, és llibertat. Ja sigui per un atzar universal o per motius que 

escapen a la nostra comprensió, el cas és que les persones tenim, en la nostra 

estructura genètica i neuronal, la capacitat de realitzar eleccions lliures. Tenim, 

doncs, un potencial prodigiós que ens permet, com ja hem dit, triar allò que creiem 

més convenient pensar o fer, de manera que podem orientar la nostra voluntat i les 

nostres accions cap a allò que més ens interessi, buscant així el major benefici 

possible. Tanmateix, aquesta meravellosa i potser exclusiva llibertat provoca en les 

persones els sentiments negatius de desesperança, o sigui, manca d’esperança, per 

la qual només podem comptar amb allò que depèn de les nostres accions, 

desemparament, en no ser vigilats per cap jutge suprem que controli la nostra 

conducta, i angoixa, per ser nosaltres mateixos l’esmentat legislador. 

 

Per aquest motiu, totes les societats i tots els individus tendim a inventar autoritats 

superiors en les quals projectem la nostra capacitat de jutjar, com per exemple Déu 

o la Constitució, o fins i tot persones que considerem més assenyades, i són 

aquests àrbitres imaginaris els que decideixen per nosaltres les idees del Bé i el 

Mal, allò que és correcte i allò que no ho és, necessàries per a fer qualsevol elecció. 

Així doncs, a través de les quimèriques entitats suposadament omnipotents, 

omnipresents i omniscients, els humans alleugerim la feixuga càrrega que ens 

suposa la nostra llibertat, de manera que en perdem la consciència fins al punt de 

creure que no la tenim. No cal dir que, cada vegada que una de les autoritats 

morals o legals es torna absurda per l’evolució ideològica pròpia dels individus i de 

les societats, se’n produeix l’assassinat simbòlic mitjançant la desacreditació i, 

després d’un període de temps de desorientació i pessimisme generalitzat, se 

n’inventen de noves per a poder continuar evitant la temuda i esmentada angoixa 

existencialista. 

 

D’altra banda, si tenim en compte l’actitud ad res, per la qual els humans percebem 

la diferència entre el món exterior i nosaltres com una oposició, la qual ens suposa 

al mateix temps la font d’un dolor terrible i constant, i hi afegim el famós principi 

del plaer, és a dir, la tendència natural i instintiva dels éssers vius a buscar el plaer 

i evitar el dolor, resulta obvi que l’exercici del lliure albir ens podria portar al suïcidi. 

Coneixedor i temorós d’aquesta circumstància, el subconscient, intentant evitar la 

seva pròpia autodestrucció, genera tot un seguit de desitjos que donen un sentit a 
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la vida de l’individu, ja que s’ha d’ocupar de realitzar-los, allunyant-lo així de la 

possibilitat de donar-se mort. A més, els desitjos el porten a formar part d’una 

comunitat de persones, ja que només els podrà arribar a satisfer mitjançant 

l’acceptació del contracte social. En ser tot això un procés dut a terme pel 

subconscient a una edat molt primerenca, l’individu no sol ser conscient en cap 

moment d’aquesta elecció que, en conseqüència, deixa de ser lliure, almenys a la 

pràctica. Així doncs, la vida d’una persona NO és el resultat d’una elecció lliure i 

premeditada, sinó que està completament determinada per l’actitud d’oposició ad 

res, per la seva por instintiva a morir i per la invenció automàtica dels desitjos, 

manipulats endemés per les grans institucions socials, o sigui, l’Església, l’Estat i 

l’Empresa, que així la lliguen encara més fort al contracte social i a la vida. 

 

En resum, com a resultat de la invenció de les autoritats morals superiors i del 

mecanisme dels desitjos, les persones ens alliberem de la llibertat, esdevenint així 

esclaves de nosaltres mateixes i ignorant el potencial de què en el fons gaudim. Es 

podria argumentar que una llibertat que porta al suïcidi no té cap sentit, i que, en 

conseqüència, tots aquests procediments són positius i útils per a la vida, però 

aquest és un assumpte que cadascú ha de poder decidir per sí mateix, valorant 

quins beneficis li aporta viure i quins li aportaria no fer-ho. Per tant, tothom ha de 

poder elegir lliurement si vol ser lliure o no, en comptes de deixar-se arrossegar 

pels instints subconscients o per les tendències socials. 

 

A partir de tots aquests raonaments podem deduir que allò que limita realment la 

llibertat de les persones és el desconeixement de la pròpia llibertat. Així doncs, de 

quina manera se’ls en podria fer sabedores? Si pensem en la major part dels 

coneixements que adquireix la gent, ens adonarem que, a més dels propis de 

l’àmbit familiar, estan directament o indirecta subministrats per les institucions 

socials abans esmentades, que els imparteixen amb l’objectiu d’assegurar 

l’estructura del sistema. Si, d’altra banda, hem dit que aquestes organitzacions 

treuen un important benefici econòmic de la unitat social, està clar que no 

facilitaran unes idees que podrien perjudicar els seus interessos, de manera que no 

ensenyaran a les persones quins són els camins de la llibertat. Ni ho van fer les 

escoles catedralícies a l’Edat mitjana, ni ho fan ara els centres d’ensenyament 

públics o privats. I d’aquesta manera, la majoria de les persones no saben com ser 

lliures, o que poden ser-ho, o fins a quin punt, i només alguns superhomes senten 

una força interior que els impulsa a trencar les cadenes de la caverna i elegir 

lliurement sobre les seves pròpies vides. No obstant, ja hem comentat que no es 

tracta d’una disjuntiva entre blanc i negre, sinó que les persones adquirim diferents 
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graus de llibertat en funció del grau de consciència que tinguem d’aquesta llibertat, 

però generalment en uns nivells molt baixos. 

 

L’ésser humà, així doncs, té la consciència de falta de llibertat i, irònicament, un 

dels desitjos que li n’allunyen és precisament el d’aconseguir-la, de manera que 

inventa tot un seguit de fantasmes que la retenen cruelment amb la intenció 

d’explotar-lo, entre els quals els més comuns fan referència al “sistema”, fent servir 

el govern com a cap de turc. En aquesta situació, reivindica amb indignació la 

llibertat com a legítimament seva, i s’enfronta a aquests fantasmes externs en una 

obstinada continuació de l’actitud ad res. Però novament es tracta d’una actitud 

errònia, tossuda, encegada i dolorosa, perquè la llibertat no es troba retinguda per 

cap entitat manipuladora, sinó en el seu interior. Abans de l’escena de l’expulsió del 

Paradís, és curiós que, en ser temptats per la serp, Adam i Eva vulguin menjar del 

fruit prohibit per a adquirir el coneixement, ja que això implicaria una prèvia noció 

de la seva ignorància. En altres paraules, implica una autoconsciència anterior al 

moment de menjar la poma. 

 

En efecte, ni el coneixement ni la llibertat estaven aleshores en el fruit ni ara en els 

suposats fantasmes esclavitzadors, sinó que es troba i s’ha trobat sempre en el 

propi ésser humà. La llibertat resideix a l’interior no d’un grup privilegiat de 

persones sinó de totes les persones, ja que totes i cadascuna són superhomes en 

potència, i l’únic que han de fer per a poder-la utilitzar és saber que són lliures, que 

tot el que fan en aquesta vida és el resultat d’una elecció personal, i que, en 

conseqüència, ningú les obliga ni les podrà obligar mai a fer res que elles no 

vulguin. Per tant, l’únic que cal és conscienciar els individus del seu extraordinari 

potencial per a convertir-se ells mateixos en déus-jutge. I quan l’ésser humà hagi 

assolit la seva llibertat que ja és seva, aleshores, la qüestió en sí, el gran dilema, 

purgat de totes aquestes imaginacions projectades, haurà retornat a la seva 

màxima simplicitat: ser o no ser. 
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V. ANNEX 
 

 

Aquest és el llistat dels documents que formen part de l’annex i que es troben 

gravats al CD adjunt: 

 

• Document 1. Article publicat a «El País» el 8 d’agost del 2002. 

• Document 2. Fragment de la pel·lícula «Hamlet», de Michael Almereyda. 

• Document 3. Article publicat a «La Vanguardia» l’1 de març del 2002. 

• Document 4. Article publicat a «El País» el 13 de gener del 2003. 

• Document 5. Fragment de la pel·lícula «Million Dollar Baby», de Clint Eastwood. 

• Document 6. Article publicat a «El País» el 14 de juliol del 2005. 

• Document 7. Article publicat a «El País» el 16 d’agost del 2000. 

• Document 8. Fragment de la pel·lícula «Cadena perpetua», de Frank Darabont. 

• Document 9. Fragment de la pel·lícula «Cadena perpetua», de Frank Darabont. 
 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  49   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

 

Llibres 

 

• ALBERT, Antoni, i altres, Filosofia 1. Barcelona: McGraw-Hill 2004 

• ANDRÉS, Ramón, Historia del suicidio en Occidente. Barcelona: Península 2003 

• ARIÈS, Philippe, Historia de la muerte en Occidente. Barcelona: Quaderns Crema 2000 

• ARÓSTEGUI, José, i altres, Perspectiva. Història del món contemporani. 

Barcelona: Vicens Vives 2004 

• BRAVO CASTILLO, Juan, Jean-Paul Sartre. Madrid: Síntesis 2004 

• CAMUS, Albert, El mite de Sísif. Barcelona: Edicions 62, 1987 

• CERVANTES, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelona: 

Sopena 1928 

• COHEN-SOLAL, Annie, Sartre: 1905-1980. Madrid: Edhasa (2005) 

• DURKHEIM, Émile, El Suicidio. Madrid: Akal 1995 

• FREUD, Sigmund, Más allá del principio del placer. Madrid: Alianza 1984 

• FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura. Madrid: Alianza 1999 

• FROMM, Erich, La por a la llibertat. Barcelona: Edicions 62, 1979 

• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, El amor en los tiempos del cólera. Barcelona: Bruguera 1985 

• GARCÍA, Pelayo, Diccionario filosófico. Oviedo: Biblioteca Filosofía en español 1999 

• HOBBES, Thomas, Tratado sobre el ciudadano. Madrid: Trotta 1999 

• KANT, Immanuel, Crítica de la razón práctica. Salamanca: Sígueme 1997 

• MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista y otros escritos políticos. México: 

Grijalbo 1969 

• ROUSSEAU, Jean-Jacques, El contrato social. Madrid: Istmo 2004 

• SAIS, Pau, i SAIS, Samuel, La Bíblia. Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de 

Catalunya 2000 

• SARTRE, Jean-Paul, Los caminos de la libertad. Vol. I La edad de la razón, Vol. II 

El aplazamiento, Vol. III La muerte en el alma. Buenos Aires: Losada 1961 

• SARTRE, Jean-Paul, Les mosques. Barcelona: Aymà 1969 

• SARTRE, Jean-Paul, El existencialismo es un humanismo. Madrid: Santillana 1996 

• SARTRE, Jean-Paul, L’ésser i el no-res (selecció). Barcelona: Edicions 62, 1999 

• SHAKESPEARE, William, Hamlet. Barcelona: Vicens-Vives 1986 

• MÉNDEZ, Luis, i altres, Ética y Sociología. Salamanca: San Esteban 2000 



Llibertat i suïcidi en l’obra de Sartre  50   

Marta Eudàimon  IES Emperador Carles 
Curs 2005-2006 

Diccionaris 

 

• Diccionari català de sinònims. Barcelona: Aedos 1972 

• Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa 1982 

 

Pàgines web 

 

• EL PAIS.es. http://www.elpais.es 

• Émilie Durkheim – Monografías.com. 

http://www.monografias.com/trabajos10/socio/socio.shtml  

• Encuentra. Antiguo Testamento. 

http://www.encuentra.com/includes/documento.php ?IdDoc=4220&IdSec=41 

• Google. http://www.google.com 

• Jean-Paul Sartre – Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 

• La libertad – Monografías.com.        

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml  

• LA VANGUARDIA DIGITAL. http://www.lavanguardia.es 

• Nietzsche en castellano – De La Gaya Scienza. 

http://www.nietzscheana.com.ar/de_la_gaya_scienza.htm#Loco  

• Poemes de Kavafis. http://www.geocities.com/travesser/ALTERN/kavafis.html  

• Sucesos. http://www.deslinde.org.co/Dsl38/dsl38_sucesos_y_tendencias.htm 

• Depresión y suicidio – Monografías.com.      

http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml  

• WHO | Global charts. 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/charts/en/  

 


