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L
es teories són com grans taques
de color: ajuden a veure i distin-
gir tot i que després, en la reali-
tat, les coses tenen molts més

matisos. Pot ser útil, per exemple, fer
una caracterització completa del femení
i el masculí, encara que després mai no
ens trobarem exemples purs d’aquesta
teoria perquè tots tenimpinzellades dels
dos sexes. I això potser ser-
veixi per a una altra de les di-
visions més clàssiques de la
nostra vida no personal sinó
social: allò a què solem dir
dretes i esquerres. A grans
trets començaria dient que
la gran temptació de l’esquer-
ra és la falta de responsabili-
tat, mentre que a la dreta el
perd la seva avarícia. Tant la
irresponsabilitat dels uns
com la cobdícia dels altres
no són reconegudes per ells.
La dreta justifica la seva ava-
rícia amb la religió, falsifi-
cant-la completament: de ve-
gades fins i tot dóna gràcies
a Déu per l’èxit de les seves
ambicions. L’esquerra justifi-
ca la seva irresponsabilitat
emparant-se en el progrés,
fins a arribar a pervertir-lo i
dóna per descomptat que no-
més podrà criticar-la qui si-
gui un retrògrad. I així, men-
tre una diu que creu en Déu,
l’altra afirma que creu en el
progrés, i totes dues utilit-
zen aquest objecte de la seva
fe com a opi per apaivagar
les seves víctimes. Una viu
esperant que els seus ideals
socials justifiquin la seva
mandra. L’altra espera que
el seu afany de responsabili-
tat justifiqui la seva avarícia.
L’esquerra desconeix el pe-
cat original; la dreta el fa ser-
vir en profit propi. La dreta es creu amb
dret a viure molt bé espoliant els altres.
L’esquerra creu que el dret a viure bé
consisteix que l’hi donin tot fet.
Per això l’esquerra vol unEstat que pa-

gui les conseqüències de totes les seves
imprevisions (avortament gratuït, càn-
cer de pulmó, sida…) fins i tot a costa
d’arruïnar l’erari públic; mentre que la
dreta se sent cridada a castigar, exem-
plarment i immisericordiosament, tots
els que la molesten. Aquella creu que tot
vindrà donatmecànicament ambun can-

vi d’estructures. Aquesta s’empara que
l’important és canviar les persones, per
negar-se a tot canvi estructural. Totes
dues esperen ser justificades merament
per la sevamilitància (“sóc progre i d’es-
querres”, o “sóc home de bé”) però cap
de les dues no pren aquesta militància
comuna exigència de canvi de vida. L’es-
querra espera un demà que mai no vin-

drà; la dreta s’escuda amb aquesta falsa
esperança de l’esquerra per negar-se a
construir cap demà millor.
L’esquerra és en teoria universalista,

però el seu universalisme es redueixmol-
tes vegades a proclamar per als altres el
mateix que busca per a si. La dreta sol
ser individualista i agita crits patriòtics
sonors: però el seu patriotisme es re-
dueix que la pàtria és, com amolt, jo i els
meus.
Les esquerres volen canviar el món

però creuen que tenen ja la recepta per

això i pensen que Marx i Nietzsche ja
van estudiar prou per tots ells. Les dre-
tes estudien més però només per buscar
i justificar el màxim benefici propi…
Quan s’enfronten entre si, la dreta se

sent amenaçada i sol tornar-se increï-
blement agressiva. Les esquerres se sen-
ten superiors i solen tornar-se despecti-
ves. Totes dues són intolerants l’una

amb l’altra; però la dreta sol
ser molt més intolerant. En
totes dues hi ha persones
particulars, que són models
de responsabilitat i de soli-
daritat. Però, per desgràcia,
són excepcions que no do-
nen color a la seva facció.
En una paraula, l’esquerra

tendeix a caure en la llei del
mínim esforç, la dreta obe-
eix a la llei del màxim inte-
rès. Si d’aquí es dedueix una
necessitat de superar l’antíte-
si dretes-esquerres, molts
utilitzen aquesta necessitat
per proclamar-se “de cen-
tre”. Però, en general, el cen-
tre sol tenir bastants dels vi-
cis de les altres dues bran-
ques i poques de les seves vir-
tuts. O es queda en aquesta
tebiesa que el llibre de l’Apo-
calipsi qualifica de vomitiva.
En la història de l’església

primitiva, les dretes converti-
des del fariseisme van estar
a punt de matar sant Pau; i
aquest es va cansar de re-
nyar els corintis per la irres-
ponsabilitat amb què aco-
llien la llibertat. En teologia,
en parlar de Jesucrist, diuen
alguns que la dreta s’empara
en la divinitat de Crist per
negar o escamotejar la seva
humanitat, mentre que l’es-
querra s’aferra a la huma-
nitat de Jesús per negar o

allunyar la seva divinitat. I aquí és on es
veu de manera espectacular que els cen-
tres solen tenir els errors tant de la dreta
com de l’esquerra: la reflexió sobre
Jesucrist mostra que el veritable camí
tampoc no rau en aquest centre que no
és ni carn ni peix, sinó en la totalitat:
Déu i home alhora, Déu en el seumateix
ser home i home des del seu ser Déu.
Responsable i treballador en la lluita per
la justícia i la igualtat; solidari des de la
responsabilitat i l’esforç. No aniriamala-
ment que tot això ens servís de model.c

Violènciano innata

L
es dades són bones: creixen
els espectadors de les arts es-
cèniques a Barcelona i espe-
cialment els del teatre de

text, per sobre dels 108.000 més du-
rant la temporada passada, segons les
empreses del sector. És una notícia ex-
cel·lent, sobretot en un context de cri-
si que fa que tothom s’ho pensi dues
vegades quan ha de fer despeses que
no són de primera necessitat. Caldrà
veure com, a partir d’ara, la pujada de
l’IVA afectarà la bona salut d’una acti-
vitat cultural i de negoci molt potent i
per la qual Catalunya també és recone-
guda internacionalment.
Fabricar espectadors no és fàcil,

com sap qualsevol que es dediqui a
aquests afers. Quina és la clau de l’èxit
actual del teatre català? Suposo que, a
més de l’alta qualitat dels autors, di-
rectors i actors del país, sembla que la
popularització del fet d’anar al teatre
està vinculada a factors tan diversos
com la venda d’entrades a través de
caixes d’estalvis, l’encert a l’hora de
promoure una oferta variada, i el pa-
per de Televisió de Catalunya en la
creació d’un petit star system que ha
connectat amb molta gent que abans,

potser, no tenia l’hàbit de sortir de ca-
sa per veure una representació tea-
tral. Tot això hi influeix, més la tasca
heroica que desenvolupen els teatres
de fora de Barcelona.
Amb tot, i si aprofito la meva cir-

cumstància personal per entendre les
raons d’aquest auge de públic, he de
dir que tot això fóra diferent sense el
pes d’una arrelada tradició teatral pre-
sent a viles i ciutats catalanes, amb
centenars de persones que fan teatre
d’aquell que se’n deia d’aficionats i
que,moltes vegades, assoleix una qua-
litat sensacional. El fet que els pares,
germans o d’altres familiars facin o ha-
gin fet teatre ha introduït aquest verí
en molts de nosaltres. Alguns hem
vist de prop la funció per darrere i ai-
xò, quan es tenen pocs anys d’edat,
pot arribar a fascinar.
Què esperem quan entrem en un

teatre? Esperemque tot allò que passa-
rà dalt de l’escenari tingui una dosi de
veritat prou considerable que ens faci
viure unmoment únic, en un altre lloc
i potser en una altra època. Vet aquí el
repte d’aquesta forma dementida esti-
litzada que permet que les societats di-
gereixin els seus dimonis i acaronin
els seus àngels. Cada vegada que com-
pro una entrada –digueu-me criatu-
ra–, tinc la il·lusió que podré penetrar
en mons nous, que em sorprendran.
La temporada passada vaig tenir la

sort de presenciar espectacles ex-
cel.lents, que et fan oblidar que ets un
simple espectador assegut a la butaca.
En un d’aquests,Mequinensa, a partir
de textos del desaparegut Jesús
Moncada, amb dramatúrgia de Marc
Rosich i XicuMasó, al TNC, vaig com-
provar novament que el gran teatre
no només et fa viure intensament al-
tres vides sinó que eixampla la teva,
tant que podries perdre’t pels segles
dels segles i mai no te n’adonaries.c
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A
diferència d’altres autors, el so-
ciòleg nord-americà Randall Co-
llins manté que la tendència na-
tural entre els humans no és

l’agressivitat sinó la cooperació. Sens dub-
te, una reconfortant anàlisi de la condició
humana. Exposa Collins que, en tota con-
frontació, el temor de patir danys, tant
com de causar-los, refrena la violència. I
encara en més gran mesura, és la propen-
sió innata a la conjunció solidària la que
inhibeix la utilització de la força. Sense ne-
gar l’existència de l’agressivitat, Collins
considera que arribar-hi requereix un pe-
nós esforç emocional que solament unes
determinades situacions porten a realit-
zar. Malgrat que tant els audiovisuals
com la literatura ens ofereixen un munt

d’imatges i discursos violents, podemcom-
provar que són poques les persones que
abracen la violència que està socialment
reprovada. En una altra esfera hi trobem
la violència públicament instal·lada i pro-
moguda, sigui en forma de guerres, perse-
cucions en nom de la llei, pena de mort
legalitzada.Molts individus es veuen com-
pel·lits a practicar la violència com a sol-
dats o guerrillers, també com a policies, so-
vint perquè no tenen cap altra elecció labo-
ral o com a súbdits subjectes a obligacions
forçoses. També és cert que alhora existei-
xen formes culturals que desvetllen el tem-
perament agressiu de determinats subjec-
tes, compoden ser les competicions espor-
tives, les hostilitats polítiques, les rela-
cions dominants de gènere; malgrat tot, a
l’espècie humana lareconforta més la con-
còrdia que l’enfrontament.

Serà per aquesta raó que en cas de sor-
gir una confrontació esdevenen més fre-
qüents la interacció pacífica, o com a mà-
xim les bravates, que no pas els xocs fí-
sics. Si l’innat és la recerca de l’harmonia,
ve a ser lògic que davant un conflicte s’op-
ti abans per mètodes de cooperació que
per l’ús de la força bruta. Una fórmula
que s’ha volgut qualificar de civilització,
en comparar-la amb la violència present
en èpoques passades. No obstant, cal po-
sar en qüestió que aquella violència fos
lliurament desitjada, ja que, de fet, els in-
dividus es veien empesos per la violència
interessada d’uns quants capitostos. Tan
pocs i poderosos comels actuals, demane-
ra que, seguint Collins, n’hi hauria prou a
posar fi a la violència institucionalitzada
perquè la tendència humana a la concòr-
dia prevalgués plenament.c
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