
S
téphane Hessel, un home
molt gran carregat de vitali-
tat juvenil, ha escrit un pa-

mflet —Indigneu-vos!, traducció
deMaria Llopis, Barcelona, Desti-
no, 2011— que sembla haver tin-
gut certa influència en els movi-
ments socials que es produeixen,
des de fa dues setmanes, arreu
del país en sentit ampli. L’opuscle
de Hessel és un llibret lleugera-
ment interessant des del punt de
vista biogràfic, en especial pel
que fa a la implicació de l’autor en
causes tan nobles com la resistèn-
cia francesa davant l’ocupació na-
zi, la participació en la lluita con-
tra els alemanys, al costat del ge-
neral De Gaulle, i la col·laboració
en la redacció de la Declaració
Universal dels Drets de l’Home:
tot molt lloable des del punt de
vista del vell “compromís polític”.

Però sembla que, d’aquest
pamflet, els lectors francesos, es-
panyols i catalans només n’han
retingut el títol, certament atrac-
tiu, provocador i tot: Indigneu-
vos! Hessel l’encerta quan localit-
za l’enemic número
u de les democràcies
del present en la
mercantilització, el
consumisme i, espe-
cialment, la
“finançarització del
món”. Ara bé: tota la
resta de la seva
anàlisi de la situació
política a Occident i
de la marxa de les
democràcies està
tenyida d’un idealis-
me que fa patxoca,
hereu de moviments
resistents molt ac-
tius en el seu mo-
ment i força incardi-
nats en la guerra, la
brega pragmàtica i
l’aldarull —des de la
resposta al règim de
Vichy fins als distur-
bis de Maig de
1968—, però que cau en el més
pur platonisme quan es projecte
sobre els nostres dies. Si la políti-
ca, almenys des de Maquiavel, és
el regne del possible i arrela en les
situacions reals que la història
presenta en cada moment de la
seva marxa, llavors sembla clar
que aquesta obreta no té gairebé
res de polític, i tot de discurs paci-
fista carregat de bones intencions.

Com ja s’ha dit, Hessel és rea-
lista quan diu que cal instaurar
“una veritable democràcia
econòmica i social que suposi eli-
minar les grans feudalitats
econòmiques i financeres de la
direcció de l’economia”, i també
en assenyalar: “Quan alguna cosa
t’indigna, com jo vaig estar indig-
nat pel nazisme, llavors et tornes
militant, fort i compromès. Vas a
parar al corrent de la història, i el
gran corrent de la història cal
que continuï gràcies a cada perso-
na”. En això, Hessel sembla fins i
tot, en aparença, seguidor de la
teoria de Marx esbossada al 18
Brumari de Lluís Napoleó Bona-
parte, on llegim que “els homes
construeixen la història, però no
la construeixen segons el seu ar-

bitri, sota circumstàncies triades
per ells mateixos, sinó sota les
circumstàncies amb què es tro-
ben directament, que existeixen i
que transmet el passat”. Però He-
ssel cau obertament en la beati-
tudmés impràctica quan, en nom
de la bona fe i del pacifisme ex-
trem, s’afilia (pàg. 29) a les teo-
ries de Hegel, per al qual la llarga
història de la humanitat només
té un sentit: la llibertat de l’home
que progressa etapa rere etapa.
Quin optimisme! Per reblar la
seva bona fe, Hessel rebutja, im-
mediatament després, la teoria
de la història de Walter Benja-
min, el qual és considerat, en el
llibre, com un pessimista
sospitós pel fet que entenia el
desenvolupament històric com
una successió de catàstrofes.

Hessel conclou, contra la
lliçó de Benjamin i potser també
contra la seva actitud en temps
gloriosos, que “la història de les
societats progressa i, al final,
quan l’home ha assolit la seva
llibertat completa, tenim l’Estat

democràtic en la seva forma
ideal”. La conseqüència de tot
plegat ha estat col·laborar a la
generació d’uns moviments pa-
cífics que han arreplegat milers
d’ànimes belles (Hegel), bona
gent, exaltats sense megàfon,
okupes desocupats, sedentaris
de l’acció política i amics dels
miracles més esdolceïts. Tot el
contrari del que proposava Flau-
bert quan les democràcies
parlamentàries ja havien ensen-
yat les seves vergonyes, després
de la revolució de 1848: “De to-
tes les coses relatives a la políti-
ca, l’única que entenc és el mo-
tí.” Amotinem-nos, doncs, o
creiem, ciutadans indignats
com el jueu Walter Benjamin,
que no es pot esperar, del nostre
temps històric malastruc, res
més que l’arribada del Messies.

B
envinguts, Enric Juliana i
Julià de Jòdar, a la litera-
tura dramàtica catalana.

Ja era hora que, en ple segle XXI,
amb totes lesmalvestats que ens
assetgen, algú s’atrevís a parlar
del món real i dur-lo a l’escena
(tot i que només sigui, per ara,
en potència). Amb coneixement
de causa, s’entén. Cansa tant de
teatre —en general— fatu, super-
ficial o impostat, tant de textos
—en general— presentistes i es-
quifits. Convenia, doncs, que dos
escriptors que no són del gremi
—un punt autosuficient— dels
(post)dramaturgs gosessin es-
criure una peça, potser imperfec-
ta en el gènere, però carregada
de carn literària i de pólvora sati-
ricocrítica.

Radiacions. Informe apòcrif so-
bre la Central Atòmica Josep Pla
pot llegir-se com una paràbola
de les relacions de poder. Dels
mecanismes que perverteixen,
ara i aquí, el sistema presumpta-
ment democràtic que regeix la
vida pública. El diàleg entre el
periodista Lamban i l’advocat Sa-
lesa posa en evidència la xarxa
perversa ordida pels “forjadors
de mentalitats” i la classe políti-
ca per edificar colossals estafes
col·lectives que beneficien els de
sempre. Vells amics des de pe-
tits, procedents de família hu-
mil, Lamban i Salesa es retroben
en el badaloní Pont del Petroli,

lloc simbòlic per a tots dos, per
fer balanç de les trajectòries res-
pectives, recuperar antigues pug-
nes, retreure’s febleses compun-
yalades i, sobretot, exorcitzar la
seva “mala consciència”
ideològica i social.

Com a resposta a la devasta-
dora crisi immobiliària, com a
alternativa per sortir de l’atzu-
cac socioeconòmic, Salesa propo-
sa a Lamban que s’aliïn per fer
realitat un macroprojecte de fu-
tur que tornarà a “il·lusionar” els
catalans decebuts i indignats: la
construcció d’una fastuosa cen-

tral atòmica de darrera
generació, anomenada —per a
més inri— Josep Pla. Acostumat
a aquests tripijocs, el polític Sale-
sa vol “teixir complicitats” i
“aliances” entre el món financer,
el bancari, els governants i les
xarxes d’informació per fer via-
ble aquest projecte mastodòntic.

De manera incisiva, cínica i
descarnada, el duel dialèctic en-
tre els dos personatges porta a
col·lació el desgovern

democràtic, les corrupteles del
poder, els negocis bruts, els fraus
de la memòria, els estralls de
l’especulació urbanística, les po-
lítiques de disseny, els paràsits
de torn, les engalipades
ecològiques, la innocuïtat de la
conya... Com a distensió, en l’in-
termedi de les dues parts simètri-
ques en què s’estructura l’obra,
hi apareix el Guardià del Pont
del Petroli, personatge mig
shakespearià, mig betulià, desfe-
rra del passat i veu del poble ras.
Si els diàlegs són un punt
retòrics i redundants segons la
dramatúrgia actual, més mini-
malista, l’interès de les disquisi-
cions en compensa amb escreix
les imperfeccions formals.

En qualitat de badalonins,
Jòdar i Juliana reten amb Radia-
cions el seu homenatge particu-
lar a la ciutat natal. Saben molt
bé de què parlen quan situen
l’acció al bell mig del Pont del
Petroli, baluard resistent de la
memòria i la vergonya d’antany.
O quan rememoren les transfor-
macions radicals viscudes per
aquesta faixa marítima que s’es-
tén a tocar de Barcelona. O, enca-
ra, quan erigeixen irònicament
Badalona enmetonímia de la na-
ció. No costaria gaire tampoc
d’identificar polítics reals que
responen al retrat satíric que fan
d’aquesta espècie. El mateix pro-
jecte fabulós de construir la gran
central econuclear —una nova
especulaciódelirant i embrutido-
ra, com en el franquisme— no
deixa de ser una metàfora dels
“miratges ideològics” que bas-
teixen determinats partits per
fer bullir l’olla nacional.

“El llibre de Stéphane
Hessel ha fet aflorar la
part més càndida de
la consciència juvenil”
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