
 

CUESTIONARIO DE VITALISMO - KARLOTTI 

 

 

1.    Que é para vostede a liberdade? Somos realmente donos das nosas 

vidas?. 

 

"A liberdade é a facultade de facer o que o dereito permite". Creo que 

nacemos como nacemos, nunha pequena rede de conexións, dependencias, 

cosidos ao medio desde o primeiro momento. Tendo iso en conta, a 

liberdade é a liberdade para morrer. 

 

Interésame mais o derivado desa pequena rede: igualdade e xustiza, ante e 

con todo o que nos rodea. 

 

2.    Comparada con outras, é esta unha época de maior alegría e plenitude 

vital ou de maior medo e decaemento? A que pensa que é debido?.  

 

Penso que para un mozo é sempre o seu presente a mellor época, sobre 

todo máis adiante, ao deixar de ser tan novo. Para o home adulto, a idade 

vaille configurando o pasado como algo mellor e máis feliz do que 

realmente foi.  

 

O certo é que ao se caer a idea de progreso que antes defendíamos, toda 

época pasada foi mellor. 

 

Hai unha evolución enormemente bizarra, desproporcionada: os escenarios 

naturais encollen e os creados por nós se expanden como unha nube tóxica, 

bela e luminosa, mentres mantemos heroicamente as máis desprezables 

actitudes coa vida.  

 

Mellor con estes versos de A.E. Housman: 

 

“En mi corazón un aire letal  

sopla de aquella región lejana:  

¿Qué son las colinas azules del recuerdo?  



¿Qué esos campanarios, qué esas granjas?  

Es la tierra de la felicidad perdida;  

con nitidez la veo brillar:  

caminos felices por donde anduve  

y que jamás volveré a hollar.” 

 

3.    Indíqueme, por favor, dúas ou tres claves para gozar dunha vida máis 

feliz. 

 

Ter sorte na vida á hora de amar, e ter saúde. Isto fai que o diñeiro sexa 

algo que vén por riba, non o diñeiro só, senón todo o que implica. Ter aquilo 

necesario para poder habitar os días, que por suposto non son habitacións 

senón parte dunha única derrota chea de singraduras: pura navegación de 

cabotaxe... 

 

4.    Que papel ocupa o amor na súa vida, os distintos tipos de amores? E o 

humor?. 

 

Como repite o Cónsul: "non se pode vivir sen amar". O certo e que isto  

entraña unha maneira de vivir. 

 

5.    Que influencia ten o conforto material na súa calidade de vida?. Que 

significa “calidade de vida”? 

 

O termo “calidade de vida” remite directamente á súa perda, por unha 

banda, e por outra fala da vida convertida ela mesma en obxecto de 

especulación, de administración, de xestión e transformación. Co cal a vida, 

a nosa vida, deixa de pertencernos. Grao máximo do estado de escravitude, 

que parecía estar definitivamente conxurado nas nosas sociedades. 

 

6.    Que posición ten vostede ante o traballo: de rexeitamento, de 

aceptación resignada, de aprecio? Traballar é de covardes?  

 

“Non existe un dereito orixinario ao traballo: nin ao realizado en interese 

propio, que depende da existencia previa de recursos, nin ao asalariado, 

que debe ser demandado por unha necesidade allea e remunerado cun 



excedente. Logo o fundamento do dereito ao traballo é o dereito á 

propiedade. E como esta non podería fundarse no traballo, ao que 

fundamenta, non se funda en nada e é arbitraria.” 

(http://hispanismo.org/politica-y-sociedad/8170-el-trabajo-como-

maldicion.html) 

 

Paréceme significativa esta reflexión por parte dun cristián. Só eles poden 

expresalo dun xeito tan claro e contundente. 

 

Penso que o traballo só en relación aos demais, como intercambio no vivir 

diario, ten sentido. A partir da existencia da propiedade privada, roubo por 

antonomasia, ábrese a posibilidade de converter ao roubo na forma máis 

coherente de acceder a todo aquilo que ao humano lle é necesario para 

vivir. 

 

Hoxe o traballo non é máis que unha fonte raquítica de diñeiro. Unha 

actividade mesquiña onde as haxa. 

 

7.    Que actividades concretas (creativas, recreativas, rutineiras) lle 

proporcionan maior serenidade ou gozo? 

 

A actitude máis fermosa e necesaria é a de facer de cada dia unha obra de 

arte feita a man, nomear o mundo e tomar posesión dun mesmo, camiñar 

cara a morte sinxelamente, como o que camiña recreándose en todo o que o 

rodea ate o final: morrer sen ataduras, lixeiro de equipaxe. 

 

8.    Que grao de implicación mantivo con causas sociais / colectivas? 

Reportáronlle riqueza persoal, decepción, ambas? 

 

Como continuación de todas as reflexións anteriores, pregunto: como é 

posible vivir, sentirse vivo, sen comprometerse con todo aquilo que como 

animais sociais nos incumbe? A decepción non existe se a xenerosidade 

ordena os nosos actos. 

 

Ser en todo radical, tomar as cousas pola raíz e andar polas pólas sen perder 

o pé, esa é a actitude que me guía. 



 

9.    Ao seu xuízo, cal é a raíz das angustias que afectan ás persoas que o 

rodean?  

 

O medo que o poder xestiona e sementa.  

 

Pero é irremediable que aniñe nas nosas entrañas un medo existencial, o de 

ser posto no mundo sen que medie a nosa vontade. 

 

10. En termos xerais, como imaxina o paraíso en vida? E en canto a vostede, 

como lle gustaría verse de aquí a uns anos? Que tería que facer ou 

sucederlle para achegarse a ese ideal? 

 

O autentico paraíso seria aquel que na Biblia se describe como primeiro 

fogar de todos os seres. Saír á rúa e atopar en todo e en todos a mesma 

felicidade que esa mesma experiencia nos outorgaría. 

 

Mellor inventalo cada día co amigo. 

 

11. E como sobremesa: Onde ve maior sabedoría, na serenidade, froito da 

aceptación das circunstancias, ou na felicidade, como aspiración pola que 

compre loitar? 

 

A loita, en todas as súas formas, incluíndo a actitude sabia e serea ante os 

problemas, actitude que só con esforzo e loita se pode alcanzar. 

 

 


