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IGNOT

T
ornem-hi amb les humanitats.
La setmana passada el profes-
sor Joan Ramon Resina, de la
Universitat de Stanford, inau-

gurava els Tallers d’humanitat(s) d’Esade
que, per tercer cop, tornen a arrencar
ambun èxit de convocatòria entre els pro-
fessionals, que són els seus destinataris,
realment digne de ser remarcat: quan
moltes universitats desmunten o estan a
punt de desmuntar els seus estudis d’hu-
manitats, una de les prime-
res escoles de negocis del
món les incorpora, amb
normalitat, en diferents
fronts de la seva oferta edu-
cativa. D’alguna cosa pot-
ser serviran, en contra del
tan estès prejudici segons
el qual la literatura, les
arts, la història o la filoso-
fia no serveixen de res. Cu-
riós prejudici, en realitat,
perquè els primers respon-
sables d’haver-lo fet córrer
i difós són, en bona mesu-
ra, alguns que s’hi dedi-
quen, els quals hi veuen, en
aquesta inutilitat, un se-
nyal i fins i tot una garantia
de la seva exquisidesa.
Com si la utilitat d’un sa-
ber fos cosa indigna i, per
això, molesta. Com si preo-
cupar-se de què les huma-
nitats siguin una cosa útil,
que ho són, i molt, per a la
formació integral de la per-
sona, però també per a la
salutmental d’una col·lecti-
vitat, fos embrutar-se d’una cosa lletja i
contaminant.
En el fons, passa amb això com amb

aquella senyora que havia posat al rebedor
de casa seva un enorme gerro amb flors,
de gust més aviat discutible, i que un dia
va escoltar el seu fill, avorrit de trobar-se a
totes hores aquella andròmina, que li va
preguntar: “Mama, per què l’has posat,

aquest gerro, al rebedor?”. Ella, sorpresa,
li va contestar: “És per fer bonic, fill meu”.
I ell, inapel·lable, li va retreure: “I llavors,
per què no en fa?”. El mateix passa amb
les humanitats: tan absolutament conven-
çuts estem del seu immens valor que molt
poques vegades ens preguntem perquè, si
tenen el valor que tots reconeixem, no te-
nen, pel que sembla, cap valor en els pro-
jectes de la universitat del futur ni fins i
tot en la nostra societat. No sóc gens aficio-

nat als laments apocalíptics, i no dono cap
valor a l’estratègia de ploramiques, plora-
neres i enterramorts, però és cert que algu-
na cosa devem fer malament si no podem
convèncer del seu sentit, de la seva utilitat
i del seu indiscutible valor per als indivi-
dus i per a la societat.
Un dels retrets que més sovint es fan a

les humanitats és que només tenen a veu-

re amb el passat. És cert que el passat és el
substrat del que s’alimenten les humani-
tats, per la seva naturalesa històrica, però,
si del passat se n’ocupen, tot i que també
se n’ocupen, i molt, del present, és per la
rellevància que algunes coses del passat te-
nen per a la nostra vida actual i la societat
en què vivim. Ni els tràgics grecs parlen
només de la cultura grega, ni Shakespeare
tracta només de l’Anglaterra isabelina, per
recordar dos exemples insignes. Més que

del seu temps, parlen del
nostre i continuen inter-
pel·lant-nos avui potser en-
cara amb més força, per ai-
xò són tan actuals.
A què es deu, si no, que el

Teatre Lliure hagi hagut de
prorrogar, per l’èxit de pú-
blic, una fabulosa i emocio-
nant versió de l’Enric V de
Shakespeare, adaptada i di-
rigida per Pau Carrió amb
un coratge i un talent capaç
de fer-nos veure que, d’allò
que parla l’obra, no és de
les guerres cruentes entre
Anglaterra i França, sinó de
nosaltres?A què es deu l’ex-
traordinària demanda
d’una de les obres que pro-
met ser un dels cataclismes
de la temporada, com el Rei
Lear que, també en el Lliu-
re, dirigirà Lluís Pasqual
ambNúria Espert de prota-
gonista? A què es deu que
durant tota una setmana (i
n’és l’onzena edició!), el Fes-
tival Shakespeare programi

a Barcelona una prodigiosa setmana d’es-
pectacles i activitats sobre el bard? A què
es deu que Temporada Alta de Girona ha-
gi presentat comun dels espectacles estre-
lla unMacbeth brutal i sorprenent pujat a
escena per cantants de Sud-àfrica i que, al
capdavall, sembli que aquells versos han
estat literalment escrits per a ells i per a la
terrible situació de l’Àfrica del nostre

temps? Si tot això ens importa no és pas
per una mena de esnobisme, si no perquè
realment aquests textos escrits fa més de
quatre-cents anys ens són, i en sentit radi-
cal, contemporanis.
De fet, pocs, com Shakespeare, van do-

nar forma al que Jan Kott anomena “el
Gran Mecanisme”: la convicció de què el
drama del poder i la lluita per aconseguir-
lo ho travessa tot, fins a l’extrem que
aquells que creuen ingènuament que són

actors de la història no són sinó peces
d’aquesta llei que regeix el funcionament
del món. El Gran Mecanisme, implacable,
quotidià, perfectament visible, que traves-
sa un món en el qual, tanmateix, emer-
geix, de sobte, quan menys se l’espera, la
consciència d’un personatge que atura l’ac-
ció i obliga a replantejar-se d’arrel tot el
que es pensava que sabia del món.
No sé perquè, però he pensat en

Shakespeare, de nou, ara que ha tornat a
rodar el fenomen viral d’una fotografia fe-
ta a Hamburg, l’any 1936, d’una multitud
fent la salutació nazi del braç alçat. Entre-
mig, només un home, dret, amb els bra-
ços creuats sobre el pit, negant-se a fer,
com tots els altres, la salutació feixista.
Fins cinquanta anys després, quan la foto-
grafia va començar a esdevenir cèlebre,
no vam saber la història del personatge,
August Landmesser. L’home que va dir
no. L’home que es va negar a saludar Hit-
ler. El moment de la consciència en el
marc del Gran Mecanisme que pot sem-
blar inevitable. La humanitat, contra el
món. Del que parlen les humanitats, pre-
cisament, és d’aquesta humanitat. D’això,
ni més ni menys.c

Apillar,que lavidaéscurta!

ElGranMecanisme

E
nuna columna tan bella com tris-
ta, l’escriptor Julio Llamazares
descrivia l’altre dia l’actualitat
pública espanyola com una pro-

cessó fúnebre “que espanta i gela la sang a
qui la contempla”. Es referia a la processó
dels polítics corruptes, que envaeix tots els
camins d’Espanya i no ha deixat institució,
partit o territori per visitar. A mesura que
va avançant, la processó dels corruptes in-
corpora nous membres. La llista és infinita
encara que alguns personatges són ino-
blidables. Els pícaros genuïns: Correa i el
Bigotes; el petimetre Miguel Blesa i els
seus quaranta lladres de CajaMadrid; la le-
gió socialista de lladres andalusos; el sindi-
calistamilionari d’Astúries; la nombrosa fa-
mília Pujol, ahir honorable, avui empesta-
da. Sosté amb fatalisme irònic Llamazares
que el seguici arribarà a ser tan llarg com el
país sencer.
Cada dia ens despertem, en efecte, amb

un nou tripijoc descobert, amb un nou pi-
llatge institucional, una nova trampa a Hi-
senda. I el que encara no sabem! Mentre
s’anuncien noves incorporacions catalanes
(Caixa de Catalunya), Acebes ja s’ha inscrit
a la processó. S’estreny el cercle sobre
Aznar: quasi tota la seva guàrdia de Korps
està empaperada. Anem sumant misèries.
Enric Juliana descriu l’escenari ambuna al-
tra metàfora: si cada escàndol és un cràter,

la política espanyola és un paisatge lunar.
Les noves revelacions judicials deixen

prou clar, a més, que els casos més emble-
màtics (Pujol, Gürtel, CajaMadrid, eros an-
dalusos) són, de fet, la part visible d’un ice-
berg delictiu. Una evidència ha vingut per
quedar-se: els tres grans partits que s’han
repartit el poder a l’Espanya democràtica
(PP, PSOE iCiU) han depredat sistemàtica-
ment i amb voracitat les institucions. Es po-
drà o no demostrar, però ningú ja no dubta
que la depredació es estructural.
Malgrat aquest Niàgara d’escàndols, les

autoritats i els partits no s’excusen, no
demanen perdó, no reformen res. Els seus
entorns mediàtics només persisteixen en
els depriments atacs del “pitjors són els
altres!”. Aquest comportament demostra
que no podrien reformar sense suïcidar-se.
Lògicament, Podem rendabilitzarà la

irritació popular contra la casta corrupta,
però el seu discurs, essent popularíssim i

higiènic, també és ingenu. La legió de cor-
ruptes que ens envolta no prové pas de
Mart. Els corruptes no són alienígenes.
Un simple canvi de persones o de castes
no assegura res. La renovació generacio-
nal i de sigles és tan higiènica com inevi-
table. Però no permet confiar en el futur.
Només cal recordar com va acabar el cor-
rent purità dirigit pels jutges deMani Puli-
te contra la Tangentòpoli a Itàlia. Va cau-
re la democràcia cristiana, van caure els
partidets satèl·lits (entre ells, el PSI deCra-
xi, que es va haver d’exiliar), va canviar de
pell el comunisme transformat en PD. Va
canviar la república de pell, fins i tot. Però
va vèncer i es va mantenir molts anys un
dels que més s’havia enriquit en temps de
la Tangentòpoli: Berlusconi. Un tipus que
encarna com ningú el verb pigliare. Sinò-
nim d’agafar, deriva del llatí medieval
pilare, que significava robar.
No té solució, doncs, la corrupció? No,

mentre a la cultura espanyola (catalana in-
closa, és clar) persisteixi en el feudalisme
democràtic: un sistema que afavoreix la
subordinació acrítica dels militants a la
jerarquia. No té solució mentre persisteixi
entre nosaltres la por a la llibertat, que
converteix diputats, intel·lectuals, empre-
saris i mitjans de comunicació en gent
poruga que tem els perjudicis econòmics
que pot causar el poder. Va rebre l’altre

dia grans elogis el difunt Ben Bradlee (di-
rector del TheWashington Post que va do-
nar suport als periodistes del Watergate:
els que van provocar la caiguda del presi-
dent Nixon), però de fet qui es mereix els
aplaudiments és Katharine Graham: la
propietària del diari. No va témer el fabu-
lós poder del president.
Per protegir-se de la corrupció, no ser-

veix de res apel·lar al retorn dels valors
(aquí tenim el cas Pujol per recordar-nos
que els valors sovint són disfresses). Tam-
poc no és molt fiable la irritació del perso-
nal del carrer. Com a Itàlia, la gent del car-
rer o bé fem de Quixots puritans als quals
ningú no fa cap cas o bé ens comportem
com cínics mediterranis. Hi ha un adagi
venecià que resumeix aquest cinisme
mediterrani. QuanFrança i Espanya es dis-
putaven el control dels ducats i principats
italians, els italians descreguts, que eren
majoria, recolzaven una i altra potència,
per mirar de treure’n algun benefici.
Deien: “Vegna Franza, vegna Spagna, bas-
ta che se magna!”. Vingui el franquisme
–es deia aquí–, l’important ésmenjar. Des-
prés es va dir, vinguin els socialistes, els
convergents o els del PP, l’important és
menjar. Quan no esmenja, certament, arri-
ba la irritació. Però, si es menja una mica,
torna el servilisme, el cinisme i... a pillar el
que es pugui, que la vida és curta!c

Les humanitats s’ocupen
del passat per la seva
rellevància per a la vida actual
i la societat en què vivim

Els sense poder
o fem de quixots puritans
a qui ningú no fa cas o fem
de cínics mediterranis
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