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Unvell
hàbit

ROSER VILALLONGA

Un aire de família
Dirigida per Pau Durà.
Estrena el 18 de setembre

La nit just abans dels boscos
Dirigida per Roberto Romei
Octubre-novembre

Fuegos
Dirigida per Josep Maria Pou
Gener

Dones com jo
Dirigida per Pau Miró
Gener-febrer-març

L’orfe del clan dels Zhao
Dirigida per Oriol Broggi
Març-abril-maig

Incendis
Dirigida per Oriol Broggi
Maig-juny

Els actors de la comèdia Un aire de família, dirigida per Pau Durà

É s un vell hàbit. Quan sonen tambors de
guerra s’invoca l’esperit de Kant el pacifis-
ta. Tant se val si és per posar-hi sordina o
per fer-los més ensordidors. Quan sonen,

aquest esperit compareix, es fa lletra i els articles
s’omplen de citacions oportunes o impertinents del
filòsof de Königsberg. Usualment s’esmenta el seu
projecte Sobre la pau perpètua, una obra mestra de
l’escriptura entre línies on el pensador alemany refle-
xiona amb cert sarcasme sobre el llarg procés que
hauriadeportar auna relació permanentmentpacífi-
ca entre les nacions que considera del tot desitjable. I
aquesta, commana la inèrcia de la propaganda bèl·li-
ca, ha estat l’opció indeclinable de S.M. en el seu post
al blog Democracy in America publicat a The Econo-
mist el 27 d’agost: Trigger unhappy. Kant and Syria’s
civil war.
S.M.planteja la qüestió de si és legítima, considera-

da des d’una perspectiva kantiana, una intervenció
militar a Síria per castigar el que, com l’Administra-
ció Obama, dóna per un fet: l’ús d’armes químiques
per part del règim de Baixar al-Assad. I a la manera
dels vells escolàstics posa al davant una objecció:
Kant afirma, en el cinquèdels articles preliminars es-
tablerts en aquell llibre, que “cap Estat no s’ha d’im-
miscir per la força en la constitució i el govern d’un
altre Estat”.
S.M., després de subratllar-ho, assenyala que són

raonsmorals les queportenKant a negar el dret d’in-
gerència. Però, a continuació, recorda que, segons el
mateix Kant, aquest cinquè article preliminar no és
aplicable en aquells casos en què per una guerra civil
l’Estat està dividit en dues parts que pretenen repre-
sentar cadascunaper la sevabanda la totalitat de l’Es-
tat. En aquests casos en què regna l’anarquia, diu
Kant, el fet que un tercer Estat ajudi una de les parts
no es pot considerar una ingerència. Kant diu tot se-
guit alguna cosa més que S.M. passa per alt. Però

S.M. s’apressa a concloure que, atesa l’actual situació
de Síria, el famós article kantià sobre la no-ingerèn-
cia no impedeix justificar moralment una interven-
ció militar de càstig, que, en qualsevol cas, afegeix,
caldria valorar si és o no és prudent des d’un punt de
vista pragmàtic.
Evidentment S.M. no fa cap referència al fet que

Kant manté, en la mateixa obra, que de cap manera
es pot considerar legítima una guerra de càstig d’un
Estat contra un altre Estat perquè això suposaria as-
sumir que existeix de dret una relació jeràrquica en-
tre ells. Aquest silenci sobre un tema que no hauria
de resultar gens banal per algú que fa veure que es
proposa respondre kantianament a la qüestió plante-
jada no hauria de sorprendre els lectors de Sobre la
pau perpètua, una obra en la qual Kant també parla
dels moralistes polítics que s’erigeixen com a defen-
sors dels poderosos de la Terra i que, encara que ho
simulin, no defensen el dret, sinó la força, i subordi-
nenels principis ètics als interessos comqui enganxa
els cavalls darrere el carro.

TEO CAMINO
Barcelona

Després d’una temporada “molt di-
fícil”, marcada per la pujada de
l’IVA i la baixada del nombre d’es-
pectadors, el teatre Romea afronta
el nou curs amb una retallada del
20 per cent en el pressupost, però
manté el nombre de produccions i
“acomoda el preu a la realitat per
reactivar l’afluència de públic”, va
explicar ahir DanielMartínez, pre-
sident del Grup Focus, durant la
presentació de la temporada 2013-
2014, en la qual, com no podia ser
de cap altra manera, les qüestions
econòmiques van compartir prota-
gonisme amb les artístiques.
“Després d’uns anys de forta acti-

vitat, en què semblava que el teatre
Romea gaudia d’un paraigua espe-
cial que el feia immune a la crisi, la
temporada passada vam patir totes
les inconveniències possibles. Va
ser un cop dur, però esperem tan-
car la ferida amb un augment del
consum”, va explicar Martínez,
que va afegir: “Però si l’IVA no bai-
xa definitivament, l’acomodació de
preus no sé si serà factible en tem-
porades futures”.
La baixada dels preus va de la

forquilla d’entre 26 i 30 euros que
es pagaven el curs anterior a la de
24 i 28 euros que costarà una entra-
da enguany. A més, aplicarà noves
ofertes promocionals “per treure la
sensació general que el teatre s’ha
encarit” i s’acostarà a l’espectador
amb promocions com l’anomenada
Felicitats!, per la qual el públic re-
brà un descompte percentual equi-
valent a la seva edat durant dues
setmanes, una abans i una després
de l’aniversari.
Lluny d’instal·lar-se en el dis-

curs de la queixa i el lament, Julio
Manrique, director del teatre, es va
congratular per la programació ar-
tística de la temporada passada,
que va definir d’“arriscada i tràgi-
ca”, ja que totes les obres van ser
tragèdies, Oleanna, Incendis o Ro-
berto Zucco, entre d’altres.
Aquest any, tanmateix, serà la co-

mèdia agredolça Un aire de família
la que donarà el tret de sortida. Es-
crita per Agnès Jaoui i Jean-Pierre
Bacri, famosos pel subtil sentit de
l’humor dels seus textos, es va es-
trenar a França el 1994 i es va adap-
tar al cinema, i va aconseguir tres
premisCesar de l’Acadèmia france-
sa, inclòs el de millor pel·lícula. Un
aire de família és el debut de l’actor
Pau Durà en la direcció teatral, i
compta amb actors com Ramon
Madaula, Francesc Orella o Àgata
Roca. “És unahistòria sobre la famí-
lia entesa com una presó de la qual

difícilment un pot escapar”, va ex-
plicar Madaula, actor i productor
de l’obra.
I en aquesta línia, Manrique va

comentar que la programació tin-
drà “un altre color” i que serà
“menys severa”.Dones com jo, diri-

gida per Pau Miró, serà l’altra gran
comèdia de la temporada.
També destaquen Fuegos –que

es va estrenar al teatre romàdeMè-
rida– dirigida per JosepMaria Pou
i interpretada per quatre actrius de
renom –Carmen Machi, Cayetana
Guillén Cuervo, Nathalie Poza i
Ana Torrent–; L’orfe del clan del
Zhao, una història de revenja basa-
da en un text clàssic de Ji Junn-
xiang (segle XIII), que va ser adap-
tada per Voltaire el 1755, dirigida
per Oriol Broggi, o Incendis, que
torna al Romea per tercera tempo-
rada consecutiva, després d’una no-
table acollida per part del públic.
Una reposició que serveix com a
exemple d’una aposta menys arris-
cada que en anys anteriors, ja que
renuncia a les “massa costoses”
col·laboracions entre músics i dra-
maturgs del maig passat, i opta per
una obra que funciona.
Manrique va dir que continua-

ran “amb la línia de teatre contem-
porani dels últims anys”, i que la se-
va “és clarament una aposta per un
teatre fet per autors d’aquí”.
El mes de novembre, el dia 18

per ser exactes, el Romea compleix
150 anys d’existència, per la qual co-
sa se celebraran diversos actes
commemoratius, encara sense pro-
gramar.c

Kant manté que no és legítima una
guerra de càstig d’un Estat contra
un altre; això suposaria assumir
una relació jeràrquica entre ells

ElRomeaespopularitza iabaixa
preusperrecuperarpúblic
JulioManrique s’enfronta a una retallada del 20% en el pressupost
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