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oètica és la imatge de l’home
preguntant-se pels orígens;
l’espectacle sensorial de l’uni-
vers, la matèria organitzada

en un Cosmos perceptible, ens aboca a
plantejar interrogants sobre les grans
qüestions de l’existència humana. En
aquest sentit, el fet de preguntar és
consubstancial a l’ésser. No hi ha co-
neixement sense pregunta i, tanma-
teix, preguntar troba en el dubte el seu
pretext. Sovint, doncs, la pregunta
ens proposa un camí on s’escau la re-
flexió i el debat al voltant de les idees.

PREGUNTAR-SE ÉS HUMÀ i ens humanit-
za. Sòcrates, en els seus diàlegs, inter-
roga els seus interlocutors a fi d’esbri-
nar el saber que rau en tots nosaltres.
Kant, igual que Sòcrates, creu en el po-
der dels individus quan es tracta de
canviar les estructures –una actitud
que ens obliga a pensar amb criteri
propi–. Per això es pregunta “Què he
de fer?” en tant que consideració ètica
de la seva filosofia. A diferència d’ales-
hores –en plena Il·lustració– ara no hi
ha una fita clara. La postmodernitat
no surt al pas amb cap certesa. Per ai-
xò, en la pregunta hi ha d’haver el pro-
jecte o, com a mínim, l’oportunitat de
bastir una realitat substancialment
diferent de l’actual.

L’INDIVIDU, COM A SUBJECTE sobirà, s’ac-
tualitza mitjançant el pensament; la
nostra humanitat no s’entén en absèn-
cia d’aquesta activitat. D’altra banda,
el motiu pel qual Catalunya –com a
col·lectiu– s’interpel·la a ella mateixa
té un fort component de renovació po-
lítica. Els pobles, històricament, arri-
ben a un trencant on escullen conti-
nuar existint o desaparèixer. Així i tot,
darrere un “sí” o un “no” hi ha altres
qüestions tan fonamentals com la in-
dependència. No podem ignorar la po-
bresa que ens envolta; la creixent mi-
sèria econòmica i moral. La decadèn-
cia cultural, expressió d’una civilitza-
ció en declivi. Cito Argullol: “Sense la
cultura europea, allò que anomenem
Europa és un territori buit, fals o
inert, un escenari que, de manera al-
ternativa, se’ns revela com si fos un
balneari, un casino o, si s’escau, un
cementeri.” Sense saber ben bé com
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ens hem convertit en convidats de pe-
dra, en passius televidents convocats
a urnes cada quatre anys.

PER TANT, CAL REPENSAR un món que
ens devora a cada crisi sense compas-
sió. Posats a preguntar, tal volta s’han
de posar sobre la taula qüestions tan
primordials com “Qui som” o “Què vo-
lem?” El nostre no és un cas aïllat.
Ben al contrari, és una lluita més en
un context global de canvi que ha pres
forma d’exigència col·lectiva. Sembla
gairebé naïf, en aquesta tessitura, de-

manar una societat més justa. Però la
nostra tradició, sintetitzada en el mo-
viment catalanista i en l’anarquisme
obrer –tal com bé ha defensat en Jo-
sep Termes–, té en comú un tret: l’an-
hel de bastir una societat de dones i
homes cultes i lliures.

POTSER NO ESTEM A L’ALTURA d’expec-
tatives tan elevades? En tot cas, no
hem arribat fins aquí per un caprici.
La història ha jugat el seu paper, però
nosaltres tenim una oportunitat. Per-
què al capdavall la possibilitat de pre-
guntar-se és extraordinària: tota pre-
gunta implica una resposta, una
consciència d’ésser i, en darrer ter-
me, una direcció. En definitiva, una
actitud de compromís. Tres segles
després ens hem situat al cor de l’àgo-
ra. “Els grans problemes són al car-
rer”, diria Nietzsche. Cal obrir el de-
bat i qüestionar el poder que ens re-
dueix a la mínima expressió. Que el
verb esmolat s’escoli i, si gosem guai-
tar al mirall, fem honor a la llibertat,
“feble i fugaç felicitat”, i enderro-
quem el laberint que ens empresona.
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algrat que el govern espanyol no ha
reduït l’IVA del teatre, la sala Fabià

Puisgserver del Lliure estava plena el di-
umenge a la tarda en què vaig assistir a una
funció d’Un enemic del poble en la versió lliu-
re i actualitzada a càrrec del dramaturg Juan
Mayorga i el director Miguel del Arco. Vaig
celebrar que la sala estigués plena per amor
al Lliure (m’ho recordava l’exposició dedica-
da a Anna Lizaran a la zona d’accés a la sala)
i perquè vaig pensar que en part es devia a la
idea que l’obra d’Ibsen, del 1882, té una in-
quietant vigència. El cas és que el metge
Thomas Stockmann descobreix la contami-
nació de les aigües d’un balneari (en la ver-
sió representada al Lliure és a causa del ves-
sament de residus tòxics industrials) que ha
dut certa prosperitat a un poble. Stockmann
anuncia que el balneari s’haurà de tancar
temporalment per fer-hi unes obres que evi-

tin la contaminació, però el seu germà, l’al-
calde, l’acusa d’actuar en contra del bé co-
mú. El metge creu tenir el suport d’un diari
local i confia que el poble li agrairà el seu
descobriment salvífic. S’equivoca: tothom
se li tornarà en contra perquè perilla el nego-
ci del balneari. Convertit en enemic públic,
aleshores descobreix la putrefacció de tota
la societat. Es considera que l’obra d’Ibsen
(tan influent, com pot rastrejar-se en el mo-
dernisme català) avisa dels perills de la de-
mocràcia com a tirania d’una majoria que,
convertida en massa, pot ser fàcilment ma-
nipulada. Però també que el discurs de
Stockmann, que defensa l’aristocràcia mo-
ral dels individus lliures capaços d’enfrontar-
se a tothom per dir la veritat, té la seva pen-
dent perillosa. Potser sí. Tanmateix, amagat
per les formes democràtiques, s’ha instal·lat
el feixisme més o menys invisible de la con-
veniència per la qual es consenten tota me-
na d’equivalents de balnearis podrits com a
possibilitat d’enriquiment (d’uns més que
dels altres, però amb la idea comuna d’arre-
plegar alguna cosa) que va destruint el món.
Inquietantment vigent. Així és.
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