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El riure i la ràbia

“En democràcia el 
principal és la 
imatge”. Això 
diu un policia a 
l’altre en l’inici 

del Bartomeu encadenat que es va 
representar al Teatre Grec la set-
mana passada. El text de José San-
chis Sinisterra recupera el perso-
natge del Prometeu encadenat en 
clau tragicòmica. Al mig de l’esce-
nari, una enorme columna mig 
construïda, que resulta ser el pilar 
d’un pont mai acabat. Enfilat a dalt 
hi ha el Prometeu modern, l’actor 
Lluís Soler, un economista de pres-
tigi que va trair el sistema mafiós de 
les grans corporacions tot posant-
se de part dels desposseïts, i que ara 
es troba en la misèria absoluta, sen-
se esperances, disposat a immolar-
se per denunciar la rapacitat del 
sistema. 

L’obra és una crítica tan mordaç 
com previsible dels mals del capi-
talisme globalitzat. Com a les tragè-
dies gregues, hi actua també un cor, 
representat aquí per un grup de jo-
ves, abduïts per les noves tecnologi-
es, que van de plaça en plaça denun-
ciant les injustícies, però que resul-
ten ser inconstants. Són capaços 
d’identificar la injustícia, però han 
quedat captius de la denúncia com a 
forma de vida. 

Comentava l’autor de l’obra als 
jardins del Grec que escrivint-la 
s’havia esbravat. Cal combatre la 
demagògia amb més demagògia. 
Aquesta és l’estratègia de la comè-
dia per no ser presonera de l’ene-
mic, com els succeeix als que només 
senten “ràbia, ràbia, ràbia”, com cri-

den alguns manifes-
tants. Un crit que vol ser 
de denúncia però que no 
és res més que expressió 
d’impotència davant 
d’un estímul extern ne-
gatiu. Ens demanem: ¿és 
fèrtil la ràbia? Certa-
ment, sembla que cridi a 
l’acció. “Cal fer alguna 
cosa”, diu el rabiós o en-
rabiat. Però, quina cosa? 
Quina és l’acció òptima 
per calmar la ràbia, per reparar 
l’ofensa que l’ha causat? 

Els joves indignats i colèrics as-
senyalen el mal impersonal, però 
no contribueixen a eliminar-lo. Els 
uneix una negativitat que roman 
com a antítesi improductiva. Les 
cadenes són massa gruixudes i els 
guardians no tenen pietat. No ser-
veix de res deliberar sobre les al-
ternatives d’acció. La indignació 
hauria de ser només un detonant 
d’alguna altra cosa, però quan és 
massa intensa es consumeix en si 

amos, que els estímuls externs po-
den ser desactivats. Ens dóna una 
il·lusió de llibertat momentània. Pe-
rò res més que il·lusió, al capdavall. 

El Bartomeu encadenat resulta 
més efectiu quan ens fa riure que 
quan ens recorda que no hi ha sor-
tida i que la injustícia és consubs-
tancial amb l’economia de mercat 
i amb una democràcia que acumula 
lobistes nacionals i internacionals 
a les sales d’espera dels ministeris. 
Aleshores, riem per no plorar, com 
diu la frase feta. 

El protagonista de l’obra està ins-
pirat en Dimitris Christoulas, el ju-
bilat grec que va suïcidar-se a la pla-
ça Syntagma el 4 d’abril del 2012. 
Aquest farmacèutic retirat s’havia 
quedat amb les escorrialles de la se-
va pensió, que havia pagat “sense 
cap ajut de l’Estat durant 35 anys”, 
com deia ell mateix a la nota pòstu-
ma que van trobar a les butxaques 
del seu cos sense vida. No va veure 
altra alternativa que sacrificar-se 
davant dels seus compatriotes. A la 
nota, convocava els joves a prendre 
les armes i penjar els traïdors del 
país. La seva història, naturalment, 
no fa riure. S’hi palesa la força au-
todestructiva de la ràbia. 

En democràcia, el riure i la ràbia 
estan permesos. Està permès mo-
rir-se de riure i morir-se de ràbia. 
L’important és mantenir les for-
mes, com diu el policia suburbial 
de l’obra. El poble percep que les 
lleis només serveixen per castigar 
els dèbils, que les jerarquies au-
tèntiques s’han capgirat davant el 
poder del diner, que el futur és 
l’absència de futur. Però la demo-
cràcia manté les seves formes. La 
cortesia ha esdevingut una altís-
sima forma d’hipocresia. D’aquí 
que l’energumen sembli més just 
i vertader, només perquè s’enfot 
de les formes, de la imatge, de les 
aparences, com si això fos garantia 
de la validesa dels seus suposats 
arguments.

mateixa. En el millor 
dels casos pot esdevenir 
voluntarisme (“Po-
dem!”) il·lusionador. 
Una il·lusió que oscil·la 
entre la ingenuïtat polí-
tica dels il·lusos i la des-
tructivitat anarcofeixis-
ta dels il·luminats. 

Al programa escriu 
Sanchis Sinisterra que el 
Bartomeu encadenat 
s’insereix en el gènere de 

la tragicomèdia o drama satíric. Els 
espectadors riuen sobretot a la pri-
mera part de l’espectacle, amb uns 
diàlegs marca de la casa. El riure, 
provocat per la comicitat de les situ-
acions, té un potencial alliberador. 
Però no purifica, com, segons Aris-
tòtil, hauria de fer la tragèdia. A la 
tragicomèdia, els espectadors riuen 
com una forma de descompressió 
davant la tensió acumulada per tan-
ta ràbia. El riure no reprodueix la lò-
gica de l’enemic. Desactiva la vio-
lència, ens fa sentir que som els 
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La lectura equivocada de la declaració de Pujol 
✒ Dijous, 24 de juliol. Montoro es-
tà en plena campanya per demos-
trar, números en mà, que Espanya 
és un gran negoci per als catalans. 
La Generalitat pot pagar als prove-
ïdors gràcies a les generoses apor-
tacions de l’Estat, via fons de liqui-
ditat. L’esforç econòmic de l’Estat 
ha permès als catalans salvar els 
estalvis dipositats a les caixes. Per 
als catalans, les balances fiscals 
són prou arregladetes, no com per 
als pobres madrilenys. La campa-
nya és potent, però perillosa (per a 
Montoro). No crec que faci forat 
entre els catalans. Però ¿i si en fa 
entre els espanyols? ¿I si els con-
venç que Catalunya viu gairebé de 
la beneficència espanyola i que els 
catalans són una càrrega massa 
pesada per a les seves exhaustes 
butxaques (i al damunt, es quei-
xen!)? Hi haurà un clam perquè 

se’n vagin. El que estal-
viarien! És més fàcil un 
divorci amistós si ca-
dascú està convençut 
que li anirà molt millor 
sense l’altre. 

 

✒ Divendres, 25 de juli-
ol. Comptem? Doncs 
comptem bé! Societat 
Civil Catalana s’ha pres 
la feinada de comptar 
un per un els assistents 
a la Via Catalana. N’hi surten mol-
tíssims, però no tants com deia 
l’organització. No ho sé. És igual. 
Benvinguts, en tot cas, a l’interès 
per comptar. Perquè si conside-
ren que comptar és important, 
que és bo saber quants catalans 
estan a favor de cada cosa, hi ha un 
mètode més senzill i més clar que 
fer manifestacions i que comptar 

jol. Però hi ha una lectura –que cir-
culava ahir a la nit per mitjans es-
panyols– que em sembla profun-
dament equivocada: creure que el 
procés que viu Catalunya ha estat 
dissenyat com una mena de corti-
na de fum per tapar vés a saber què 
o per preservar no sé quin mirat-
ge d’oasi. Són els mateixos que de-
ien fa un temps que el sobiranisme 
era només la tinta de calamar per 
dissimular les retallades. Em sem-
bla un error greu d’interpretació. 
El procés és la suma de les il·lusi-
ons legítimes i sanes de molta gent 
–potser de la majoria dels cata-
lans–, espontània, raonada, trans-
versal, potser contradictòria, però 
genuïna. No injectada. Qui ho in-
terpreti com una cortina de fum no 
entendrà res del que passa. Ni tan 
sols entendrà el paper del mateix 
Pujol en el que passa.

manifestants amb els 
dits en una foto. Es po-
sen unes urnes, es fa 
una campanya i es pre-
gunta. És el que es fa en 
el món civilitzat, quan 
es vol comptar. La con-
sulta del 9-N és una 
ocasió magnífica. Ara, 
si no es vol saber 
quants som, qui té la 
majoria, si Espanya és 
indivisible per raons 

místiques i tant se val quants ca-
talans ho vulguin, si neguem la 
possibilitat de comptar bé, no cal 
prendre’s la feinada de comptar 
malament. 

 
✒ Dissabte, 26 de juliol. Cadascú 
pot fer els comentaris i les inter-
pretacions que vulgui de la trista 
declaració d’ahir del president Pu-
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