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Comença a ser arnada l’afirmació segons
la qual els valors tradicionals s’estan per-
dent, o bé canvien, o com diria Zygmunt
Baumann han passat de l’estat sòlid a

l’estat líquid. En les converses (sovint familiars)
sobre aquest tema s’esmenta en primer lloc la fa-
mosa capacitat de sacrifici, que diu que era molt
més gran en les generacions que precedeixen la
meva; després la reflexió gira al voltant de la fa-
mília, la victòria de les reivindicacions homose-
xuals i l’alt grau de separacions i divorcis que es
produeixen; també deriva el diàleg cap a l’indivi-
dualisme desbocat del món d’avui, la manca de
solidaritat o de consciència col·lectiva, moment
en què un servidor fa alguna referència a la fra-
gilitat dels valors referents a la pàtria (un feno-
men que es produeix, justament, sota governs
socialistes); i el valor de la cultura de l’esforç, i
del seguiment de les creences religioses (ja siguin
en Déu o en l’efecte hivernacle o en la Constitu-
ció espanyola), i el valor de l’estalvi, i de la capa-
citat de fer coses que ens transcendeixin i que
perdurin. Evidentment que el tema em preocu-
pa: és el tema del segle. Sé que hi ha coses que no
són segons com es mirin sinó que són veritat,
però tampoc gaires, no es pensin: quatre o cinc.
I malgrat compartir aquesta preocupació pel re-
lativisme imperant, sospito que el que és adequat
no és respondre-hi refugiant-se en els valors an-
tics, o fugint cap a ells, només perquè resulta que
són sòlids. Massa fàcil.

OBLIDEM SOVINT UN DELS VALORS MÉS NECESSARIS i im-
prescindibles per fer coses que realment valguin
la pena, i que és justament el valor del valor. La
valentia. Quan els nostres pares o avis afirmen
que tenien més capacitat de sacrifici que nosal-
tres, no diuen cap mentida. Però tampoc no
diuen tota la veritat: ells van néixer en un con-
text en què moltes coses venien escrites i deter-
minades, en què desviar-se d’algunes línies era
caure directament en el cantó fosc de la Força (o
a les calderes d’en Pere Botero, que els és més
comprensible). El problema i el pecat de la meva
generació és clar, ha quedat dit: som una gene-

ració de gent perduda, que no té cels i inferns,
que obre massa el ventall d’opcions, que aposta
poc i sacrifica menys. Ara bé, també ha de que-
dar constància que el sacrifici no és sacrifici
quan el teu camí ja ve marcat. Sens ni tan sols
plantejar alternatives, sense enfrontar-se amb
l’herència donada per discutir-la o per posar-la a
prova, sense córrer el risc d’equivocar-nos per-
què ni tan sols imaginem seguir altres rutes, ales-
hores parlem d’un sacrifici molt relatiu. La ge-
neració que em precedeix és tan i tan sacrifica-
da que va permetre que Franco morís al llit, no
sé si m’explico. És clar que també ha recuperat
la democràcia i ha reconstruït molta runa, sens
dubte. Però de gent que donés la pell per uns ide-
als o pel país, o que marqués camins nous, no
n’hi ha una gran multitud sinó molt honorables
excepcions. La gent valenta sempre és l’excep-
ció. De persones amb valors on aixoplugar-se per
tal de (sobretot) no embolicar-se en excés, en
trobarem a milers: però de persones amb valor,
poques. Abans i ara.

VALOR AVUI SERIA SER CAPAÇ DE SORTIR DEL REFUGI dels
sòlids, del món d’aquestes “institucions zombis”
(com les anomena Ulrich Beck, és a dir, que no
són ni mortes ni vives), però sortir-ne per tal ve-
gada acabar tornant-hi. Valor per discutir els va-
lors, però també per admetre tal vegada que
només ells podrien salvar-nos. Enfrontar-se a la
incertesa, en definitiva: i fer-ho no de forma frí-
vola o aventurera, sinó amb responsabilitat.
Tenir valor és la millor manera que els valors si-
guin útils, perquè qui té valor és capaç d’actua-
litzar-los i fins i tot d’enterrar-los dignament en
cas que sigui aquesta la millor opció. Potser
tenim menys cultura del sacrifici, sí, però també
sabem per exemple que divertir-se (de tant en
tant) o provar de ser feliç és una obligació més a
la vida. No un dret sinó una obligació més.
Només amb valors sòlids, farem col·lectivitats
covardes. Pertanyo a una generació que, afortu-
nadament, pot i sap volar: però per fer-ho de
debò ens caldria haver heretat, a banda d’uns va-
lors sens dubte imprescindibles, un xic de valor.

Jordi Cabré Escriptor
jordicabre@elsingulardigital.cat

Valors i valor
“Potser tenim menys cultura del
sacrifici, sí, però també sabem
per exemple que divertir-se (de
tant en tant) o provar de ser feliç
és una obligació més a la vida.
No un dret sinó una obligació
més”

DES DEL MOLÍ

Elpitjorenemic

L’afany de protagonisme ens
mata. Algunes persones tenen
el seu propi ego com el més gran
adversari. Val més no voler
presumir de certes coses. Més
ben dit, haurien d’avergonyir-
nos. És perillós, perquè es

poden girar en contra seva
quan menys ho esperen.

No fa gaire, un veí de Cer-
danyola del Vallès va ser de-
tingut pels Mossos. Té vint-i-
set anys. Se l’acusava de con-
ducció temerària. Havia
posat en perill la vida de les
persones que circulaven per
la via on cometé diverses in-
fraccions. Potser no hauria
estat fàcil identificar-lo, si no
hagués penjat ell mateix
unes imatges a Internet en
les quals exhibia la seva im-
prudència al volant.

Hi ha persones molt,
molt boges. En aquest cas,
no sé si hauríem de parlar
d’inconsciència o de mal-
dat. Hi ha gent que creu en
la bondat intrínseca dels
éssers humans. A mi, so-
vint em resulta més fàcil
tenir fe en les seves mal-
dats. Les realitats són
prou explícites. Gràcies a
aquestes filmacions, la po-
licia va poder identificar el
conductor. Si no existis-
sin, hauria estat més com-
plicat aconseguir-ho.

Em pregunt com ha de
ser algú que només pot par-
lar dels seus disbarats, que
arriben a ser delictes. Una
persona que presumeix
d’aquestes coses deu tenir
moltes mancances. Em re-
sulta incomprensible imagi-
nar-ho: un grup de gent en
una reunió. Són gent diver-
sa, majoritàriament joves.
Els preguntam què els agra-
da més fer, de quines activi-
tats se n’orgulleixen. Cadas-
cú explica allò que l’entusi-
asma. Potser els estudis, la

feina, les activitats esporti-
ves, culturals o solidàries.
Tal vegada coses petites,
sense importància aparent,
però capaces d’omplir molts
mons. Algú ens diu que es
diverteix cometent infracci-
ons de trànsit, quan posa en
perill la seva vida i la dels al-
tres. És aleshores –et con-
fessa– quan sent una puja-
da brusca d’adrenalina. Ex-
perimenta un vertigen
magnífic i pensa que val la
pena viure. Pobra criatura, i
pobres de nosaltres.

DE FIL DE VINT

Teatre
en català
a Nova
York

Isabel-Clara
Simó

Diumenge passat i en ple Man-
hattan va tenir lloc la repre-
sentació d’una obra de teatre
en català. L’obra és un mo-
nòleg, Rom amb vodka, in-
terpretada per Pep Garcia-
Pascual i que ja vam veure al
Romea de Barcelona.
L’autor és l’interessant i cor-
rosiu Conor McPherson,
que potser recordareu per-
què va dirigir la pel·lícula
The Actors, interpretada pel
gran Michael Caine. Rom
amb vodka és àcida i amar-
ga, amb tocs d’humor, al vol-
tant d’una fugida cap a l’al-
cohol i l’autodestrucció per
sortir-ne purificat.

No és que Pep Garcia-
Pascual sigui famós a Nova
York –esperem que ho sigui
en un futur proper: s’ho me-
reix–, sinó que ha represen-
tat l’obra en un bar de Man-
hattan, el 99 Below. I això
em recorda l’aventura apas-
sionant d’Àngel Carmona al
capdavant de la Pipironda,
aquella companyia de teatre
que representava obres fora
dels escenaris, sobretot en
bars. Durant un temps hi va
actuar l’Ovidi Montllor. La
gent de teatre que ja té uns
anys encara ho recorda amb
nostàlgia i admiració. Era
l’antítesi del teatre amb
efectes especials, que ara
tant sovinteja als escenaris;
i és un error: per veure efec-
tes especials el mitjà més
adient és el cinema. Una
obra de teatre no necessita
vaixells que naveguin, ni
piscines on se submergeixin
els actors, ni trens que cor-
rin per l’escenari. Àngel Car-
mona era una mena de jo-
glar que s’acostava a la gent,
però no per fer divertits
happenings, sinó un teatre
de text, sense escenari ni
attrezzo.

El bar on Pep Garcia-Pas-
cual feia el seu meritori es-
pectacle no es va omplir de
gom a gom, però hi havia
gent. I van vibrar amb ell.
En català i al cor de Manhat-
tan. Fantàstic.

Maria de la Pau
Janer
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