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Q
uan vaig sortir del Teatre Na-
cional el dissabte passat, des-
prés de veure l’obra Barcelona,
ho vaig fer emocionat i també
content, perquè, finalment, as-

sistia a unmuntatge teatral català que par-
lava del nostre passat recent des de la
consciència adulta imadura de la comple-
xitat. Això, que hauria de ser el més habi-
tual en qualsevol creador que
pretengui explorar la nostra his-
tòria amb rigor i honestedat, no
sempre es veu als nostres escena-
ris. L’autor, Pere Riera, ens expli-
ca una història que passa l’any
1938 en una casa de la capital ca-
talana, concretament el 17 de
març, una de les tres jornades de
bombardejos sistemàtics i conti-
nuats sobre la població civil bar-
celonina que van fer els avions
de l’Itàlia feixista, país que, com
l’Alemanya nazi, ajudava el bàn-
dol franquista durant la Guerra
Civil.
El més important del teatre,

comde qualsevol art, és que emo-
cioni, i Barcelona, que ha dirigit
amb elegància el mateix Riera,
ho fa amb una intel·ligència i una
finesa –també una compassió ex-
traordinària per tots i cadascun
dels personatges– que arriben a
l’espectador. Però l’art de volada
fa una altra cosa, amés d’emocio-
nar: ens interpel·la amb eficàcia
i, a vegades, també ens transfor-
ma mitjançant aquesta invitació
a pensar i pensar-nos. En aquest
cas, la peripècia de dues dones
de caràcter, la Núria i l’Elena, i la
resta de personatges que viuen
en aquesta casa o hi passen, ens
permet fer-nos preguntes sobre
el passat tràgic dels nostres pares i avis:
Com es vivia a la rereguarda? Què sentien
les persones sota les bombes? Com s’ho
feien per sobreviure quan l’esperança era
desmentida per la mort i el dolor? Com
s’organitzaven per fer una vida normal
malgrat la por? Què passa amb els ideals i
les conviccions quan els fets es torcen de
manera imprevista?
Hi hamoltesmés preguntes, és clar. Ca-

da espectador té les seves. Són preguntes
sobre el passat i sobre els nusos de la histò-
ria. Em resisteixo a escriure que siguin
preguntes sobre la memòria, perquè s’ha
abusat massa d’aquest concepte, algunes
vegades per fer passar bou per bèstia gros-
sa. A cavall dels debats sobre lamal anome-

nadamemòria històrica, hemvist obres de
teatre i pel·lícules que semblaven destina-
des a tranquil·litzar les consciències d’uns
o d’altres, concebudes només comuna fau-
la infantil que vol persuadir-nos d’unes te-
sis rígides i simplificadores, entre el didac-
tisme i la propaganda. L’obra Barcelona
evita amb cura aquests mals perquè tracta
els morts amb el màxim respecte i la me-

mòria dels vius amb decència. La veritat
poètica de l’art no trenca aquí la veritat
del que s’esdevingué, ans al contrari: la po-
tencia, la subratlla.
L’historiador escocès Niall Ferguson

ha escrit que “la gent que viu actualment
presta una atenció insuficient als morts”.
Vol dir que, malgrat que hi ha assignatu-
res d’història en tots els nivells de l’ense-
nyament, el coneixement del passat és, en
general, prim, feble, i això té conseqüèn-
cies negatives en la nostra manera de
prendre decisions, com demostraria l’ac-
tual crisi econòmica. Menyspreem la his-
tòria i ho paguem car. Per comprendre el
passat –afegeix Ferguson– cal empatia,
“que, mitjançant un acte d’imaginació,

ens posa en la seva situació”. Una imagina-
ció que no és sinònim de fantasia sinó que
està vinculada als documents, les proves i
les fonts prèviament contrastades sobre
allò que van viure i van pensar aquells
que van precedir-nos.
Riera no desfigura ni distorsiona el pas-

sat, recrea el temps de les bombes amb la
pulcritud del bon historiador i la imagina-

ció del bonpoeta. I, llavors, assis-
tim a un dia en la vida d’uns indi-
vidus que hauríem pogut ser no-
saltres, que també vam ser nosal-
tres. Dins aquesta història –servi-
da per uns actors en estat de grà-
cia– hi bateguen moltes memò-
ries reals, però aquestes no recla-
men, en cap cas, el lloc de la his-
tòria ni el de l’homenatge ni el
de la doctrina. Cada cosa al seu
lloc. Sónmemòries que es barre-
gen entre si i que posen en evi-
dència la fragilitat dels discur-
sos, el pes de les actituds, el verti-
gen dels esdeveniments quan
allò que aguanta la vida és la vida
mateixa. El tango cruel de lame-
mòria –per dir-ho com el clàs-
sic– va sonant mentre ens inter-
roguem, des de la nostra butaca,
sobre allò que hi ha més enllà i
més ençà del dolor dels morts i
dels que van enterrar-los.
Si volgués fer un article polític,

recomanaria ara mateix la visió
d’aquesta obra a la delegada del
Govern espanyol a Catalunya i a
alguns notablesmés, amb el desig
sincer que la compassió inspiri
d’ofici les paraules i els gestos
dels qui poden convocar o des-
convocar els dimonis del passat
des dels seus càrrecs. Com que
aquest paper vol tenir un to més

personal, em limito a recomanar queBarce-
lona pugui ser vista per molts alumnes de
secundària del nostre país, en companyia
dels seusmestres i, tal vegada, dels seus pa-
res. Seria una gran lliçó d’història, un exer-
cici que ajudaria –potser peco d’optimis-
ta– a civilitzar-nos i a tenir més en compte
la complexitat del nostre present i la dife-
rència entre el discrepant i l’enemic. Vi-
vim dies en què els debats públics es cris-
pen amb molta facilitat i cal fer esforços
per evitar les respostes estomacals. Un tea-
tre que no saqueja les tombes ni redueix el
record a bandera és una vacuna adequada
contra qualsevol sectarisme.c
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S
empre és agradabe i enriqui-
dor conversar i llegir Miguel
Herrero de Miñón. Ha escrit
durant anys a les pàgines

d’aquest diari, ha participat en el de-
bat públic aspirant sense aconseguir-
ho a dirigir la dreta espanyola, és pare
de l’actual Constitució i acaba de pu-
blicar Cádiz a contrapelo establint un
un cert paral·lelisme entre les consti-
tucions del 1812 i la del 1978, que han
estat discutides des de diversos an-
gles al segle XIX i avui mateix.
És un estudi jurídic però per da-

munt de tot és un treball polític que
intenta projectar cautela i sentit comú
si es pretén canviar totalment o par-
cialment la Constitució espanyola per-
què així ho exigeixin els fets polítics.
Coincideixo ambHerrero que la vi-

gent Constitució del 1978 és plena de
defectes com qualsevol obra humana
però que ens ha proporcionat el més
llarg període d’estabilitat democràti-
ca de la nostra història contemporà-
nia. Afegeix, a continuació, que no
deu, de cap manera, ser mitificada ni
manipulada.
Herrero parla un llenguatge jurídic

precís, exacte, sense que les paraules

adquireixin doble sentit o es pugui ter-
giversar el seu significat. Estableix
una interessant comparació entre els
símbols i elsmites, els “venerablesmi-
tes” historiogràfics que, seguint Leo
Strauss, poden convertir-se en “dog-
mes historiogràfics”.
En la història jurídica, així com en

altres camps de la vida, la diferència
entre els símbols i elsmites és conside-
rable. En els seus matisos i en les se-
ves qüestions de fons. Els símbols per-
meten a la raó, diuHerrero, accedir al
camp dels afectes, mentre que el mite
enfronta la raó amb el torrent de les
passions que oposen una barrera a
l’explicació racional.
Es vamitificar la Constitució deCa-

dis del 1812 i es corre el perill que es
mitifiqui la del 1978, de la qualMiguel
Herrero va ser un dels redactors. Els
símbols poden comprendre’s racional-
ment, hom s’hi pot identificar i també
se’ls pot criticar o prescindir-ne. Els
mites, en canvi, solen ser intocables.
Per això intenta advertir que la

Constitució vigent no pot ser ni mani-
pulada ni mitificada. Exposa els seus
criteris amb visió acadèmica i jurídica
sense citar cap partit concret. Però se
l’entén molt bé. Si és necessari refor-
mar la Constitució, afirma, cal evitar
els errors rupturistes que confonen la
poda de l’arbre amb la seva tala.
Si entenc bé la tesi d’Herrero, és

que es pot i potser s’ha de reformar la
Constitució, però no esfondrant l’espe-
rit que va inspirar la Carta Magna del
1978. Ni utilitzar la Constitució com
un dogma inalterable perquè res no
canviï, ni menysprear la Constitució
que ha contribuït que hàgim viscut el
període més prolongat de prosperitat,
pau social i llibertat. Res no és immuta-
ble en política i les circumstàncies obli-
guen sempre a fer canvis que servei-
xin millor els interessos dels ciuta-
dans. Les lleis, també la Constitució,
són alterables i modificables.c
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A
quests homes per què estan tan
furiosos? Per què insulten, gesti-
culen, s’esgargamellen i amena-
cen? Contra què? Contra una sa-

la de cinema, a la ciutat de Tunis; hi van
irrompre al mig d’una pel·lícula, i des
d’aleshores, fa d’això dos anys, el cinema
està tancat. Contra la pel·lícula en qüestió,
encara que no l’han vist: només en conei-
xen el títol, Laïcisme inch’Al·là, o potser el
tema: és un documental que denuncia la
hipocresia religiosa, mostrant per exem-
ple a pretesos musulmans practicants que
d’amagat beuen alcohol o mengen durant
el Ramadà. I esclar, els manifestants pro-
testen també contra la cineasta, Nadia
al-Fani, francotunisiana resident a París,
àlies “aquesta porca calba”. Això de calba
–tan caritatiu: Déu és amor, ja se sap– es
deu al fet que Al-Fani en aquell moment

estava ambquimioteràpia... Tot això ho ex-
plica la mateixa Al-Fani en una altra pel·lí-
cula, Même pas mal (Ni tan sols fa mal),
que va presentar la setmana passada a
Madrid, inaugurant un cicle de cinema de
directores de Tunísia, Algèria, Angola,
Uganda..., promogut per la Fundació Do-
nes per l’Àfrica. A les assistents, la pel·lícu-
la ens va deixar glaçades. Però no hi ha res
com les pel·lícules –o les novel·les, els poe-
mes, o les obres d’art en general– per aju-
dar-nos a entendre el que en termes abs-
tractes, d’economia, sociologia, geopolíti-
ca... mai no captem del tot. Per exemple,
qui són els fanàtics i què elsmou. Les imat-
ges parlaven per ellesmateixes. D’una ban-
da, una dona que en la sevamanera de ves-
tir, demoure’s, la seva retòrica, la seva faci-
litat davant les càmeres i fins i tot en el fet
de no portar perruca, mostra clar i net la

llibertat de què gaudeix: viu a París, diri-
geix pel·lícules, es declara homosexual i
atea. De l’altra, homes amb barba i gel·la-
ba, que semblen tenir molts menys recur-
sos econòmics i culturals. Si competissin
amb ella per convèncer, per guanyar vots,
per un lloc de treball… què passaria?... Per
si de cas, prefereixen no intentar-ho. Ja
s’entén per què invoquen el Totpoderós:
perquè els doni el poder que no aconse-
gueixen per ells mateixos. El pitjor és que
fins que ens morim no sabrem si el Totpo-
derós existia o no, però entretant, els qui
es designen a si mateixos com els seus re-
presentants a la Terra són molt capaços
d’imposar-nos, en nom de Crist, de Jahvè,
d’Al·là, qualsevol cosa, des del burca fins a
la maternitat amb la pistola a la mà.c
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