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historiador grec Polibi consi-
derava que “...atès que les
masses són volubles i apassio-
nades, cal inocular-los el te-

mor necessari que les cridi a l’ordre. Per
això, els antics feren bé en inventar-se
déus i el càstig etern després de la mort”.
Dos mil anys abans de Crist, Polibi ja va
teoritzar, doncs, sobre l’eficàcia de la
por induïda, de la manipulació de cons-
ciències, com a òptim sistema de control
social. Dissortadament, es tracta d’una
constant històrica immune a l’artrosi
per segles que passin.

A LA DÈCADA DELS 60 es registrà en els
campus universitaris dels Estats Units
una fortíssima contestació al deure del
“bon nord-americà” d’apuntar amb el ri-
fle cap a Vietnam. S’acusava el govern de
sotmetre la joventut a un ignominiós

L’
“rentat de cervell”, expressió llavors tan
nova i ara tan popular. Sota l’eslògan Hi
ha un policia dins els nostres caps i ha de
ser destruït se succeïren moltes apassio-
nades manifestacions i revoltes. L’estu-
diantina, il·luminada per Marcuse, veia
per fi amb claredat que per destruir
aquell policia intern calia abans anor-
rear a qui li havia posat, o sigui, el ma-
teix Estat, al qual s’acusava de la més
grollera i immoral manipulació de cons-
ciències en fer onejar al costat de les es-
trelles de debò les encara més llam-
pants d’una gegantina bandera dels
EUA que creuava el cel de costa a costa.
El govern reaccionà amb vehemència
contra aquells descamisats bordegas-
sos de cabells tan llargs i ànima patriòti-
ca tan curta, activant un mecanisme re-
pressiu que culminaria amb la mort, el
1970, de 4 estudiants per la Guàrdia

Nacional en una manifestació contra el
bombardeig de Cambodja.

MOLTS ESTATS, EFECTIVAMENT, s’apliquen
de forma esmerada en el conreu del poli-
cia intern. Cap d’ells, per descomptat,
amb l’eficàcia insuperada del Vaticà,
mestre absolut i inigualable en la matè-
ria. Al llarg del segles han sortit, però,
aprenents avantatjats. Sense anar més
lluny, l’actual govern del PP trauria no-
ta ben alta, ja que ha sabut inocular en
l’inconscient de la gent una sensació
d’inseguretat col·lectiva amb l’objectiu
d’assolir l’acceptació de la política re-
pressiva més dura de la democràcia. I
ho ha fet en un dels moments més bai-
xos de criminalitat. Espanya només re-
gistra una mitjana de 0’85 homicidis
per cada 100.000 habitants, molt per
sota de la mitjana europea, situada en
1’3. I, malgrat això, estem situats en la

banda més alta d’Europa en presos per
habitant i amb una de les estadístiques
més severes pel que fa a la durada de les
penes i al seu compliment efectiu.

LES PROFUNDES REFORMES que prepara
el PP amb el seu sinistre nou Codi Penal i
llei de seguretat ciutadana no perseguei-
xen, doncs, aturar una delinqüència ja
baixa, sinó, impedir, en la pràctica, l’ex-
ercici d’elementals drets constitucio-
nals, com els de manifestació i reunió
en criminalitzar no conductes social-
ment reprovables sinó, simplement, la
dissidència. Com s’ha posat de mani-
fest des de solvents instàncies judicials
(algunes gens sospitoses d’esquerranis-
me), “se trata de una regulación de
gran dureza que pretende criminalizar
la protesta social de forma injustifica-
da con la finalidad de conseguir un
control social utilizando el derecho pe-
nal como instrumento.” I tot això sense
la menor consideració vers la lletra i
l’esperit de la Constitució espanyola;
ells, que tant diuen venerar-la.
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n meu amic antic, que és una manera
de referir-me a un vell amic incloent-hi

una pista amb falta ortogràfica, em va par-
lar amb gran entusiasme de Llibert després
d’haver vist aquest muntatge teatral a la
cripta de la Biblioteca de Catalunya: hi ha-
via reconegut ressonàncies des d’Antígona
fins a Sarah Kane, passant per Shakespea-
re i Beckett, però sobretot l’havia commo-
gut aquell punt de veritat que sorgeix de
l’experiència de la vida que es converteix en
teatre. Havent-se estrenat fa uns mesos a
l’Almeria Teatre, Llibert va representar-se a
l’espai de La Perla 29, del 10 al 27 d’abril,
avalada per crítiques particularment nota-
bles i la recepció dels espectadors corpre-
sos davant d’una obra que comença amb la
notícia feliç de l’embaràs d’un fill del qual,
un cop nascut, els pares creuen que allò
millor que pot passar-li és que es mori. Ai-

xò últim ho he llegit a la sinopsi, però el
que va explicar-me el meu amic és una
força emocional, una veritat dramàtica
universal, que colpeja i humanitza.

L’obra poua d’una experiència personal
del director, Norbert Martínez, i de l’autora
Gemma Brió, que a la vegada intervé com
actriu, junt amb Tàtels Pérez i la cantant
Mürfila. Tanmateix, com ha comentat afina-
dament Teresa Ferré en un text publicat a
Mèdia.cat (Observatori crític dels mitjans),
és preocupant el sensacionalisme senti-
mental amb què va abordar-se el muntatge
a la televisió pública catalana: tant al pro-
grama Ànima com a Els matins de TV3 va
insistir-se en el fet que Llibert parteix d’una
història real sense considerar que si paga la
pena és perquè s’ha convertit en teatre.
L’altra cosa preocupant, molt preocupant,
és que aquesta obra teatral no pugui tenir
continuïtat: els seus artífexs han denun-
ciat que han cobrat tant poc pel muntatge
que no es poden permetre seguir-lo repre-
sentant. Em sap greu no haver vist Llibert i
que potser no en tindrem més oportuni-
tats perquè en aquest país hi ha un teatre
que cada cop ho te més difícil per existir.
I això comporta responsabilitats.
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