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LadesfiladadePutin

La desfilada de demà a Moscou
per commemorar el 70è aniver
sari del final de la Segona Guer
ra Mundial promet ser la cele

bració més important del dia de la Victò
ria des de l’esfondrament de la Unió
Soviètica. Uns 16.000 soldats, 200 vehi
cles blindats i 150 avions i helicòpters es
tà previst que passin per o sobre la plaça
Roja. Serà una escena que fàcilment hau
ria estat familiar als líders soviètics com
Leonid Bréjnev i Nikita Khrusxov, salu
dant des de dalt de la tomba de Lenin.
Tanmateix,malgrat queRússia va tenir

aliats durant la Segona Guerra Mundial
tant a Europa com a l’Amèrica del Nord,
cap líder occidental no assistirà a la com
memoració –un reflex de la desaprova
ció d’Occident per la invasió de Putin
d’Ucraïna i l’annexió de Crimea–.
En lloc d’això, els hostes d’alt perfil
del president rus, Vladímir Putin,
seran els líders de la Xina, l’Índia i
Corea del Nord, que subratlla els
pocs amics que téRússia aquests
dies.
Pfonamental er a l’estratègia

de Putin és la propaganda, que
confon el món occidental
d’avui dia amb els alemanys
que van envair Rússia el 1941,
mentre es pinta els funcionaris
del Govern d’Ucraïna com a
“feixistes” i “neonazis”. El
Kremlin s’ha basat en aquestes
afirmacions, juntament amb la
pretesa necessitat de defensar els
russos a l’estranger, per justificar
la seva agressió contra Ucraïna. En
el discurs de Putin després de l’anne
xió de Crimea, va denunciar que la
negativa d’Occident “al diàleg” no va
deixar a Rússia cap altra opció. “Estem
proposant constantment la cooperació
en totes les qüestions clau”, va declarar.
“Volem reforçar el nostre nivell de con
fiança perquè les nostres relacions siguin
iguals, obertes i justes. Però no hem vist
mesures recíproques”.
Unmesmés tard, Putin reforça aquesta

imatge dels russos com a víctimes mo
ralment superiors d’un Occident cruel i
inflexible. “Som menys pragmàtics que
altres persones, menys calculadors”, va
afirmar, abans d’afegir que “la grandesa”
de Rússia i “la seva gran mida” signifi
quen que “tenim un cor més generós”.
No és difícil veure els paral∙lelismes

entre l’enfocament de Putin i el de Jo
sephStalin, que vadeclarar en l’inici de la
Segona Guerra Mundial que l’“enemic”
pretén “destruir” la “cultura nacional” de
Rússia i “germanitzar” la seva gent i
“convertirla en esclava”. La diferència,
per descomptat, és que la Wehrmacht
nazi en realitat va envair la Unió Soviè
tica, mentre queUcraïna simplement vo
lia decidir el seu propi futur.
Sense defensar Stalin, cal reconèixer la

immensa contribució soviètica –incloses

descendents d’aquells que van lluitar
(sens dubte, impulsats per l’esperança
que les futures generacions viurien en
pau) s’estan matant els uns als altres en
una petita guerra brutal a l’est d’Ucraïna?
Quin sentit tenen les grandioses exhibi
cions de focs d’artifici enmig del llança
ment d’obusos i coets reals?
L’historiador Robert Paxton creu que

es podria dir molt sobre un país per les
seves desfilades. El seu llibre del 1966
Parades and politics at Vichy (desfilades i
política a Vichy) descriu com Philippe
Pétain, com a cap d’Estat de la França de
Vichy, va utilitzar polítiques reaccionà
ries i, per descomptat, una aliança amb
Adolf Hitler per enganyar el seu derrotat
país en la creença que encara era im
portant al món. L’autoritarisme tradi
cionalista del règim de Vichy va uti
litzar la família i la mare pàtria amb
Pétain, un excomandant militar,
que va actuar com una espècie de
rei militar exaltat a la tribuna.

Els paral∙lelismes amb la Rús
sia de Putin són clars. Putin es
veu a si mateix com un nou tsar.
El seu passat en el KGB dicta el
seu estil de lideratge, que in
clou l’abolició d’eleccions lliu
res i justes, la persecució dels
opositors i la promoció dels
valors conservadors que ell,
com Pétain abans que ell, jux
taposa amb la influència cor
ruptorad’un “immoral” i “deca
dent” Occident.
Basantse en aquest enfoca

ment, Putin ha construït aliances
amb personatges com el president de

Síria, Baixar alAssad, i el governant
militar d’Egipte, Abdul Fattah alSissi. La
Xina, la segona economia més gran del
món, és una sumaútil a aquesta col∙lecció
d’amistosos estats antidemocràtics, ja
que té les seves pròpies queixes estratè
giques amb Occident.
A diferència de la Xina, malgrat això,

Rússia no és una superpotència en as
cens. Putin pot provar de retratar les se
ves accions aUcraïna comuna lluita con
tra el feixisme. Però en realitat és una
lluita per ser rellevant, una baralla que
no guanyarà mai. No importa com serà
de gran la desfilada, no pot ocultar la ve
ritat: els dies de Rússia com una su
perpotència pertanyen al passat. El
patriotisme de Putin, com el de Pétain, és
el dels vençuts.!

Sóc del parer que hi ha alguns
artistes que practiquen certes
formes de provocació perquè
–per incompetència, per

mandra o per ignorància– no encer
ten a fer les preguntes incòmodes
que l’art ha de fer quan no vol ser pu
rament ornamental o un respectable
entreteniment oblidable. En les arts
plàstiques això és d’una evidència
notòria, i darrerament n’han parlat
aquí Lluís Racionero i Sergio Vila
Sanjuán, a propòsit d’alguns silencis i
determinats sectarismes estètics. En
les arts escèniques també es dóna
una confusió semblant, però elmal se
subratlla menys, la qual cosa ens dei
xa sense escut davant d’algunes
ocurrències pretensioses que –a ve
gades– són acollides amb un entu
siasme que fa riure.
Però, afortunadament, Barcelona

és una ciutat on un amant del teatre
ara pot ser feliç. Per exemple, seria
obligat no perdre’s una obra que és
un exercici molt ben assolit de re
flexió punyent sobre la naturalesa
mateixa del teatre com a creació i la
seva relació amb el mercat, el públic,
la crítica i –ai, ai– el poder polític

amb capacitat de donar subvencions
i canongies. Hi surt tot i es toca amb
una llibertat, una puteria i una cruesa
només compensada per l’elegància
que hi posa la ironia. Us parlo de
Coses nostres, un muntatge dirigit
per l’actor Ramon Madaula –que
s’estrena com a director– a partir
de la versió teatral que ell mateix ha
escrit d’una novel∙la seva que va
guanyar el premi Recull de l’any
passat. Però afanyeuvos a anar a la
petita sala Atrium, perquè aquest
diumenge és el darrer dia que l’obra
de Madaula es podrà veure a la capi
tal catalana.
Coses nostres, interpretada magní

ficament per Albert Pérez i Raimon
Molins, és un diàleg –ple de sorpre
ses– entre un crític de teatremolt in
fluent i un director teatral de fama i
amb càrrec que depèn de l’erari. No
us espanteu: el que els dos personat
ges es diuen no és d’interès gremial,
no és teatre només per a farandulers,
al contrari: el que passa en aquesta
història ens provoca dotzenes de
preguntes de tipus –diguemne– po
lític sobre la cultura com a producte i
sobre els circuits de fabricació del
prestigi en una societat on la por en
vers el risc i el perill de lamediocritat
ballen al ritme de les subvencions,
avui més escasses i més discutibles
que fa una dècada. Rep tothom: crea
dors, polítics, periodistes, extraviats
tots en endogàmies eternes.Madaula
fa servir les xurriaques però després
acarona: estima l’univers que critica.
I és valent furgant en alguns vicis.
Sóc partidari del teatre que posa la

paraula justa sota la butaca de cada
espectador, com una bomba que es
clata en el moment precís. Del teatre
que inquieta i que ens obliga a pal
parnos el cor i la cartera quan sortim
de la funció. Per això us parlo
d’aquest petit muntatge, que mereix
tenir més ressò i més recorregut.!

Teatre
incòmode

‘Coses nostres’ provoca
dotzenes de preguntes
de caràcter polític sobre
la cultura com a producte

InformePISAper aquè?

Regularment, l’OCDE vol saber
mitjançant l’informe PISA el ni
vell educatiumundial dels esco
lars de 15 anys. Fa temps que els

països asiàtics més desenvolupats econò
micament s’emporten la palmaenel parti
cular barem establert pel PISA i acceptat
d’una manera generalitzada. En altres ín
dexs és molt probable que no fos així.
Amb especial èmfasi en matemàtiques i

matèries centrades en el creixement eco
nòmic, els que obtenen millors qualifica
cions són els alumnes de Corea del Sud, el
Japó, Singapur, Hong Kong, Xangai...
Adolescents que també copen els primers
llocs en patiment per estrès, pressionats
des de ben petits a estudiar durant moltes
hores tant per al bé del seu país com per a

si mateixos. En uns estats amb escassa o
nul∙la protecció social, és a dir, amb buits
en sanitat i educació públiques, en subsidi
d’atur i en pensions, hauran de treballar
pensant en el dia d’avui i en el de demà. La
necessitat esmola l’enginy, es diu, però
també es diu que per la vida es perd la vi
da. I no solament això, també es fa malbé
el món. Quan l’únic que importa és el fac
tor crematístic, l’explotació dels humans
també configura l’explotació terràqüia.
A les escoles juntament amb la instruc

ció s’infonen valors. És evident que no do
naran els mateixos fruits els estudiants
imbuïts de conceptes economicistes que
els educats entre prismes humanístics.
Finlàndia, per exposar un cas concret, ha
perdut punts respecte dels líders asiàtics,
però només en la qualificació PISA, una
apreciació feta per homes com els altres,

no pas per déus que estarien per sobre del
bé i del mal. Els finlandesos, i d’altres a la
seva semblança, concedeixen més impor
tància a la formació per ser més bones
persones que per a l’enriquiment mate
rial. I les conseqüències no incumbeixen
solament a parcel∙les geopolítiques i per
sonals sinó al planeta sencer. Perquè l’ob
jectiu del lucre per damunt de tot con
dueix a la degradació de la vida humana i
de la vida animal. Condueix a polítiques
com les vigents de continuar contaminant
l’aire, la terra i elsmars, deprovocar al∙lèr
gies fins ara desconegudes, d’incentivar
malalties greus, d’anteposar els negocis a
la racionalitat de respectar les persones i
l’únic món a què pertanyen. Així doncs,
fer cas omís de l’informe PISA, o encara
millor, abolirlo, seria tan intel∙ligent com
saludable.!
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les vides de 26milions de ciutadans– a la
victòria aliada en la Segona GuerraMun
dial. En aquell moment, la desfilada mi
litar a la plaça Roja –amb gairebé 35.000
tropes, fins a 1.900 peces d’artilleria i una
orquestra de 1.400 homes– era una des
filada ben merescuda. La direcció soviè
tica no va escatimar despeses en l’or
ganització de les seves exhibicions mi
litars, que, en absència d’una amenaça
militar externa, es van convertir en un
important vehicle d’exhibició d’unitat
nacional.
El to de les commemoracions del dia

de la Victòria d’aquest any és més difícil
d’anticipar. Com es pot celebrar el final
d’una guerra en un moment en què els
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