
55

cultura
ara  DIUMENGE, 12 DE JULIOL DEL 2015  

va teoria és que ara estem en una era 
en la qual el primer model, el del laï-
cisme, no té gaire sentit. Només el se-
gon model, el de la diversitat, té sen-
tit”, afirma el filòsof, que també avan-
ça fins al present per demostrar la se-
va premissa de treball: que a les 
democràcies occidentals contempo-
rànies el secularisme i el multicultu-
ralisme estan convergint. Taylor con-
sidera que “l’objectiu principal d’un 
règim secularista és gestionar la di-
versitat de visions religioses i metafí-
sico-filosòfiques (incloent-hi les visi-
ons no religioses i 
antireligioses) de 
manera justa i de-
mocràtica”.  

En una entre-
vista recent amb 
l’ARA, Taylor ob-
servava alguns 
dels principals 
reptes de les demo-
cràcies actuals: 
“Necessitem el que 
jo anomeno una 
identitat política 
molt forta –deia–. 
Perquè només 
d’aquesta manera 
tindrem un sentit de 
solidaritat: que ens 
hem d’ajudar els uns 
als altres, que tots hem de partici-
par... I aquestes identitats es poden 
anar convertint en un tipus de posi-
cions d’exclusió, en les quals di-
guem: «Aquesta gent no està a l’al-
tura de la nostra identitat i, per tant, 

ara tenim una bona 
raó per discrimi-
nar-los». Aquest és 
un perill que plana 
sobre qualsevol de-

mocràcia. I hem de 
treballar-hi molt. Cal 

mirar d’assegurar que, 
malgrat les diferències, 

tothom sigui reconegut com a 
ciutadà del mateix nivell. Aquesta és 
l’essència del multiculturalisme”. 

Taylor es va llicenciar en història 
a la Univeristat McGill de Mont-re-
al, on va exercir de professor entre 
el 1961 i el 1997. La seva formació va 
continuar a Oxford, on va estudiar 

amb Isaiah Berlin. Al llarg d’una ex-
tensa trajectòria, s’ha especialitzat 
en l’estudi del secularisme, l’ètica i 
la modernitat. Els seus llibres s’han 
traduït a 20 llengües. La seva obra 
més reconeguda és Fuentes del yo: la 
construcción de la identidad moder-
na, publicada en anglès l’any 1989. 
Entre els seus últims llibres hi ha 
Imaginarios sociales modernos 
(2004), La era secular (2007) i Di-
lemmas and connections: selected es-
says (2011). Harvard University 
Press va publicar el seu últim llibre 
al juny: Retrieving Realism, escrit 
juntament amb el filòsof i professor 
Hubert Dreyfus.e

Charles Taylor va néixer a Mont-real l’any 1931. El seu llibre 
més important és Fuentes del yo. RUTH MARIGOT

Una gran reflexió sobre les 
raons actuals del secularisme

‘Democràcia i diversitat religiosa’, de Charles Taylor

PENSAMENT

El veterà filòsof canadenc Charles 
Taylor (Mont-real, 1931) s’ha preo-
cupat per investigar les arrels i els 
motius del secularisme a les demo-
cràcies occidentals contemporàni-
es. “Hi ha dos importants contextos 
fundacionals d’aquest tipus de rè-
gim: els Estats Units i França –ex-
plica a Democràcia i diversitat reli-
giosa, la conferència que els lectors 
de l’ARA podran aconseguir per no-
més 6 euros el dissabte 18 de juliol 
i el diumenge 19 de juliol–. Pel que 
fa als Estats Units, tot el ventall de 
perspectives integrals, o motius 
més profunds, estava format per va-
riants del cristianisme (protestant), 
ampliat a uns quants deistes”. Va 
ser així que va sorgir la Primera Es-
mena a la Constitució, acceptada 
l’any 1791: a partir de llavors, el Con-
grés no promulgaria cap llei que ins-
taurés la religió o que n’impedís el 
lliure exercici. En el cas de França, 
la laïcitat “va sorgir en la lluita con-
tra una església poderosa”, recorda 
Taylor. Al segle XIX es va plantejar 
que l’estat, que havia de ser “moral i 
instructiu”, no podia estar supedi-
tat a l’Església, havia de tenir una 
“moral independent de qualsevol 
religió”, i la seva base havia de ser 
la llibertat.  

“Els dos models tenen elements de 
lluita contra la religió, i elements de 
conservació de la diversitat. La me-
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‘Breus’ 

‘Democràcia i 
diversitat religiosa’, 

pròxima entrega de la 
col·lecció ‘Breus’, es 

podrà aconseguir amb 
l’ARA els dies 18 i 19 

de juliol per 6 
euros 

Construcció  
Un dels 
reptes d’ara 
és aconseguir 
“identitats 
polítiques 
fortes”

El trombonista que no podia bufar

malgrat l’humor que s’escapa i 
l’animalitat ocasional que tant li 
agrada al coreògraf belga, esdevé 
com una plàcida agonia, com una 
conversa als peus del llit per dis-
treure el moribund. I, en aquesta 
conversa, el protagonista és el so 
del vent. El que passa per la volumi-

W. Opbrouck 
interpreta un 
trombonista 
que té càncer 
de gola.  
PHILE DEPREZ

bastarda que fascina el seu direc-
tor. A En avant, marche!, Platel ti-
ra més del teatre-dansa de la seva 
admirada Pina Bausch i de fet hi ha 
poc més d’un pas à deux impossi-
ble, però enormement tendre, en-
tre Wim Opbrouck i l’únic ballarí 
de l’equip. L’espectacle funciona 
com un seguit de quadres animats 
que s’omplen de petites accions 
amb l’embolcall musical. Així, 
doncs, el treball de composició és 
impecable.  

En avant, marche! és el llenç on 
el director aboca els personatges, 
entre els quals hi ha la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, en una evo-
cació que té alguna cosa de nostàl-
gica, tant per les llums grogues o 
pels uniformes de gala de la ban-
da com també per dues granades i 
exquisides majorets. Amb el su-
port imprescindible del director 
musical, Steven Prengels, amb qui 
col·labora des d’aquell superb Gar-
denia, brinda un espectacle sono-
rament emotiu i escènicament 
trist com la llàgrima a la cara d’un 
pallasso.e 

TEATRE

‘En avant, marche!’  
TEATRE LLIURE - SALA FABIÀ PUIGSERVER  
10 DE JULIOL 

Un home que coixeja i 
amb uns brillants 
plats d’orquestra a les 
mans creua el bell mig 
de l’escenari. És un 

músic, un trombonista a qui han 
diagnosticat un càncer de gola i 
que, com el trapezista de circ que 
s’ha fet gran i el posen a fer de pa-
llasso, espera el moment daurat, el 
seu moment, el dels plats, que no 
sempre arriba. El trombonista, un 
immens actor belga, Wim Op-
brouck, plora. 

A En avant, marche! Alain Platel 
mira el món de les bandes de mú-
sica, de les xarangues, des d’una òp-
tica molt menys festiva que el que 
podríem pensar, i tot l’espectacle, 
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nosa tuba o l’eixerit fagot, però 
també per les goles dels actors i ac-
trius, ja sigui amb gàrgares o amb 
una orquestració onomatopeica. 

L’espectacle dista del reiteratiu 
Tauberbach presentat l’any pas-
sat, també dins el marc del festival 
Grec, i on hi havia molt de la dansa 


