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‘The fountainhead’ promet ser un dels èxits del Grec. FOTO: J. VERSWEYVELD
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Deia l’escriptora i pensadora
Ayn Rand que només
existeix una forma de
depravació humana, i que
aquesta consisteix en la
manca de metes. Cal afegir-
hi, en qualsevol cas, que
per a Rand existia una
altra forma de depravació
tan o més greu que la que
feia constar a l’esmentada
frase: la depravació del
pensament col·lectiu que
intenta imposar-se per tots
els mitjans a la realització
individual. Dit amb paraules
textuals, Rand pensava
que, quan el bé comú d’una
societat és considerat com
a superior al bé individual
dels seus integrants, això
significa simplement que
el bé d’algunes persones
s’ha acabat imposant al bé
de les altres, i que aquestes
últimes han entrat a formar
part de l’estatus d’animals
que cal sacrificar. Dit això,
no és estrany que Rand fes
de la lluita per assolir els
propis ideals i de la defensa
d’aquests ideals enfront de
la pressió d’una societat que
busca la uniformitat els dos
vectors centrals d’una obra
que va assolir les seves més
altes cotes de popularitat
arran de la novel·la filosòfica
de ciència-ficció La rebel·lió
d’Atles i, especialment, amb la
més romàntica però no menys
ideològicament combativa
La deu, l’obra que, l’any 1943,
va fer de Rand una autèntica
celebritat. I això que, abans
d’arribar a les llibreries,

RAMON OLIVER

el text havia estat rebutjat
per a fins a dotze editorials.
Fins que va arribar el jove
editor Archibald Ogden i
va etzibar als seus caps de
l’editorial Bobbs-Merrill
una frase destinada a fer-se
després molt cèlebre, i ben
representativa de la fidelitat
a un mateix que preconitzava
Rand: “Si aquest no és el
vostre llibre, jo tampoc puc

ser el vostre editor”. No cal
ni dir que els caps li van fer
cas i que mai es van penedir
d’haver-ho fet.

Visca l’egoisme!
Per entendre ben bé les idees
a partir de les quals Rand
va acabar construint tot un
sistema filosòfic al qual va
posar el nom d’objectivisme,
i que reivindicava sense
complexos els components
egoistes de la personalitat
humana com a font del
pensament creatiu, cal
entendre alhora els seus
orígens biogràfics. Nascuda
l’any 1905, Rand era la filla
d’una família burgesa jueva

que va haver de fugir de
la Rússia soviètica cames
ajudeu-me.
No és gens estrany, doncs,

que la seva figura fos
ràpidament adoptada pel més
radical capitalisme nord-
americà amb arrels lliberals
i que l’esquerra la rebutgés
sense contemplacions,
malgrat que les seves idees
(avui en dia, novament
molt reivindicades des de
determinats sectors de la
intel·lectualitat del seu país
d’adopció gens sospitosos
de simpatitzar amb el Tea
Party) revesteixen una
complexitat que no admet el
reduccionisme fàcil.
I això sembla haver-ho

entès molt bé la companyia
holandesa Toneelgroep
Amsterdam; la mateixa que
va firmar el millor espectacle
del Grec 2013, aquelles
shakespearianes Tragèdies
romanes que ens van deixar
completament enlluernats.

A la manera de Lloyd Wright
No és cap secret que, quan
Rand es va posar a escriure
la seva novel·la –i, si heu
vist la notable adaptació
cinematogràfica filmada
per King Vidor el 1949
i interpretada per Gary
Cooper, resulta evident–,
ho va fer prenent com a
model aquest llegendari
arquitecte que havia tingut
la gosadia de desafiar les
normes arquitectòniques al
gust de la majoria. I recordeu
el paral·lelisme entre els
plànols del fictici i idealista
fins al moll de l’os arquitecte
Howard Roark i l’autèntic
Lloyd Wright. Per cert, tant
els seus edificis com els
d’altres grans creadors o la
música que va revolucionar el
segle XX són ben presents en
el puzle audiovisual que ens
proposa aquest espectacle.

La cultura i
l’amistat, sota
sospita

L’APUNTADOR

Com ja va demostrar amb ‘El

principi d’Arquimedes’ i ‘Fum’, i com

ho tornarà a fer d’aquí pocs dies amb

‘NeriumPark’, el teatre de Josep

MariaMiró –un dels noms imprescin-

dibles de lamés estimulant nova dra-

matúrgia catalana– s’ha especialitzat

amostrar-nos la incertesa recelosa

que esmou darrere els vinclesmés

sòlids. I de fer-ho també utilitzant

com a escenari espais tancats que

darrere la seva aparent neutralitat

acullen quelcomd’amenaçador, ja

es tracti d’una piscina pública, d’un

hotel de país exòtic, d’una urbanit-

zació d’alt nivell (els espais en què

esmouen les obres anteriorment

esmentades) o del casal de cultura

d’un petit poble com el d’aquest text

amb què es presenta en societat

la nova companyia La Padrina. No

emnegareu que estant com estem

–diguin el que diguin elsmacronú-

meros– i com continuarem estant en

el terreny de lamicroeconomia de

persones i serveis públics, mantenir

obert avui en dia un casal de cultura

malgrat les retallades té el seu bon

mèrit. I aquestmèrit cal atribuir-lo

en el cas que ens ocupa a en Lluís i en

Raül, que, després d’uns quants anys

d’estira-i-arronses amb l’adminis-

tració, sembla que han pogut salvar

els papers.

Ara, amés amés, tenen l’ajut d’en

Miquel, un bon jan sempre disposat

a donar un cop demà desinteressat.

Esclar que, tal comho veuMiró, de

vegades aquestamena de cops de

mà poden resultarmés problemàtics

que altra cosa, quan has caigut en la

perversa teranyina de desconfiances

que ha anat teixint el nostre sistema

social en aquests darrers anys.
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Arnau Puig protagonitza la nova obra de

JosepMariaMiró. FOTO: INMA QUESADAEL GRAN IVO VAN HOVE TORNA AL FESTIVAL GREC DE BARCELONA PER OFERIR-NOS LA SEVA VISIÓ

D’UNA DE LES NOVEL·LES MÉS INFLUENTS I DISCUTIDES DE LA LITERATURA DEL SEGLE XX

Així es construeix
l’arquitectura de l’ideal

THE FOUNTAINHEAD
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