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Però el que, en realitat, fascina, no és pas la perfecció, 
sinó el sentiment del risc, a cada moment, d’una fallida, 
d’una equivocació, de la desfeta catastròfica, sempre ame-
naçadora, de tota la màgia: un peu que llisca, fora del lloc 
buscat; una mà que no troba l’altra, que hauria d’agafar-la; 
un desencaixament dels cossos, que no assoleixen l’acobla-
ment perfecte que buscaven... És això, la irrupció de l’impre-
visible, que sempre hi és, com una remor inquietant, el que 
atorga una màgia incomparable a aquesta perfecció sem-
pre en perill, precària, fràgil, vulnerable. Un destil·lat del que 
és la humanitat, barreja de somnis i de misèria. 

No estranya que en el film de Wim Wenders, El cel sobre 
Berlín, sigui precisament sota la carpa d’un circ i davant de 
les piruetes aèries d’una trapezista on l’àngel Damiel, imma-
terial com tots els àngels, senti la mancança de cos i desit-
gi tenir-lo, amb totes les seves limitacions, encara que im-
pliqui renunciar als beneficis de l’eternitat. 

Per això Roger-Pol Droit proposa com a exercici de filo-
sofia quotidiana l’assistència a una funció de circ. I expli-
ca, i molt bé, l’essència de la seva màgia: “Aleshores, i ai-
xò és el més important, el més commovedor, alguna cosa 
falla. Una pilota que cau, un trapezi que s’escapa, un ocell 
que es nega tossudament a moure’s. Descobreixes que la 
bella contorsionista porta un forat a la mitja. De sobte, es-
tàs veient una cosa llastimosa. Un orgull caigut arran de 
terra. Un somni terrestre, és a dir, tacat, sempre més o 
menys ferit. Un fracàs pertorbador. Una imatge de l’obs-
tinació humana”. Sí: cal tornar, una vegada i una altra, al 
circ. Perquè en pocs llocs podem trobar un mirall tan con-
centrat on trobar el reflex de la nostra grandesa i de la nos-
tra ineptitud. ■

LA PISTA DE  
LA NOSTRA 
FRAGILITAT 

FA POCS DIES VAIG ACABAR UNA CONFERÈNCIA fent una 
declaració de confiança crítica i poètica en la paraula, en la 
possibilitat de trobar una paraula vertadera. Era una con-
ferència on començava parlant del canvi climàtic, del perill 
d’extinció de l’espècie humana, de la degradació ambiental 
i del malestar social i personal que produeix el capitalisme ac-
tual. Hi descrivia les diferents maneres com se’ns planteja 
avui l’esgotament del temps vivible, és a dir, del temps en 
què encara podem intervenir sobre les nostres condicions de 
vida. I de la nova experiència de l’irreparable, que és un tomb 
en l’experiència històrica de l’irreversible. El temps irrepa-
rable de la catàstrofe és avui, com explica Svetlana Aleksié-
vitx al seu llibre Voces de Chernóbil. Crónica del futuro, la 
catàstrofe del temps.  

Davant d’això, acabar invocant la poesia pot sonar ridí-
cul. I jo mateixa me’n vaig sentir, de ridícula, fent servir una 
paraula aparentment tan innòcua i tan gastada. La poesia. 

Què pot la poesia davant de 
la fi del món? Els experts i els 
tecnòcrates esclaten a riure. 
Que riguin. Si alguna cosa 
ens ha ensenyat aquesta si-
tuació anomenada crisi, és a 
dir, aquesta etapa de degra-
dació, descomposició i des-
trucció de les promeses de 
benestar i de progrés per al 
conjunt de la humanitat, és 
que allò que sabíem no ser-
veix per relacionar-nos amb 
el nostre futur. O el que és 
pitjor: que ens amaguem en 

categories i esquemes del passat per justificar que aques-
tes promeses només alimentaran el benefici d’uns quants. 
“Nos hallamos ante una nueva historia. Ha empezado la his-
toria de las catástrofes. Pero el hombre no quiere pensar en 
esto [...], se esconde tras aquello que le resulta conocido. Tras 
el pasado”, diu Aleksiévitx en aquest mateix llibre.  

La poesia no és lletra escrita en vers. No és ofici, només, de 
poetes. És la capacitat que tenim de confiar en la possibilitat 
de trobar una paraula vertadera que trenqui la confusió entre 
el morir i el matar i obri i desplaci, així, el sentit del que estem 
vivint. La poesia com a ornament és la neutralització de la 
poesia, com la filosofia com a teoria és la neutralització de la 
filosofia. Filosofia i poesia, si és que aquesta i separa alguna 
cosa més que moments i modes de l’expressió, són la combi-
nació necessària de la insubmissió radical al sentit únic del món 
i d’una ampliació dels contorns de l’ànima humana. Ànima: una 
altra paraula ridícula de pronunciar avui, si no fos perquè la 
podem acostar a altres paraules com l’ànim, l’animació, l’ani-
mat, l’animal... No és res de superior: és la condició de tot és-
ser viu. Quins són doncs els contorns de la nostra vida vivible? 
La poesia anima tota filosofia, tot ofici, tota mirada sincera, to-
ta ciència necessària i tota política valenta que els assalta i 
els obre, que els diu i els comparteix. ■

“Cal desconfiar de la gent a qui no li agrada el circ”. Ho diu 
Roger-Pol Droit, que inclou la visita al circ entre les seves, 
ja cèlebres, cent una experiències de filosofia quotidiana 
del seu tan recomanable llibre (editat en castellà per Blackie 
Books). I hi afegeix una afirmació sorprenent per la seva 
contundència: “Sens dubte, són persones massa eficaces 
i massa segures de si mateixes, despietades”. És curiós el 
que passa amb el circ: espai d’irresistible fascinació infan-
til, és també, com a mínim des de la generació dels impres-
sionistes, a finals de segle XIX, el lloc d’una meravellosa ex-
cepcionalitat, també per als adults, respecte a la rutina de 
la quotidianitat. I, tanmateix, qualificar alguna cosa –com 
una sessió d’investidura a les Corts, posem per cas– de “circ” 
comporta de manera inequívoca una dimensió pejorativa 
si no un menyspreu que voreja l’insult.  

Calen poques coses per definir l’estat d’excepció del circ. 
La pista, per començar: un cercle a terra, perfectament de-
limitat. A tot el seu voltant, la gent, que mira i alhora és mi-
rada, a les fosques, asseguda en grades. I, per sobre de tots, 
un cel de plàstic. Un petit món. Un món sencer, en petit. Llum 
de focus retallats, sobre la pista, i una mica de música. I, quan 
s’obre la cortina, i comencen a sortir els “artistes”, comen-
ça l’espectacle. Acrobàcies, contorsions, malabarismes, jocs 
aeris, funambulismes... L’esforç del cos contra les seves li-
mitacions materials, la lleugeresa enfront de la gravetat in-
exorable, la recerca d’un equilibri gairebé inimaginable en la 
vida habitual, l’instant suspès arrencat a la seqüència tem-
poral, l’encara més difícil... I així, número a número, només 
interromputs per les riallades dels pallassos que relaxen la 
tensió, es desplega una intensitat in crescendo que provo-
ca la irresistible fascinació davant de la perfecció.  

Filosofia i 
poesia són la 
combinació 
necessària de 
la insubmissió 
radical al 
sentit únic 
del món 

Marion (Solveig Dommartin), la trapezista d’El cel sobre Berlín, encarna la humanitat 

envejada pels àngels sense cos del film: la màgia contradictòria de la feblesa humana. 
[Fotograma de Der Himmel über Berlin, de Wim Wenders (1987)].
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