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S teinerdeiaqueunasocie
tat que no honra aquells
que transmeten la set de
coneixement, el desig ar
dent de comprendre, és

una societat corrupta. Emilio Lle
dó,de89anys, ésund’aquells savis
quemantenen viu el saber acumu
latperl’ésserhumàiquesabendes
pertar en els altres la sevamateixa
passió. Ahir va rebre la medalla
d’ordelaUniversitatdeBarcelona.
Lledó va arribar a Barcelona el

1967 per dirigir el Departament de
Filosofia de la Universitat de Bar
celona en els anys rústecs, quan
–recordava Ana María Moix– un
professor de metafísica parlava de
l’existènciade tres classesd’àngels
segons la mida de les ales i l’altura
del seuvol.
Nascut a Sevilla, traslladat de

nen a un petit poble a prop deMa
drid, va tenir la sort de trobarse
amb un d’aquells mestres que se
guien l’exemple de la Institució
Lliured’Ensenyament i eldictatde
Kant: “Únicament per l’educació
arriba l’ésser humà a ésser humà”.
Gràcies a uns petits estalvis, va
aconseguir fugir de l’Espanya mi
serableicontinuarlasevaformació
a Heildeberg. No li agrada parlar
de lamort de la seva dona i de com
va haver d’anarse’n a viure al
col∙legi major Penyafort amb els
seus tres fills. S’estimamés recor
darelsbonsmoments.“Vaigdema
narlaplaçaquehaviadeixatvacant
Tomás Carreras Artau quan es va
jubilar. Vaig passar onze anys me
ravellosos, malgrat que eren mo
ments polítics molt durs. Els estu
diants estaven molt revolucionats,
enelbonsentitdelaparaula.Noels
oblidarémai,perquèvaigaprendre
molt d’ells. Va ser molt important
la creació d’un espai social col∙lec
tiu d’una classe, 29 o 30 alumnes
sentint algú ensenyant, algú que
volobrir, il∙luminarunamica,crear
il∙lusions i esperances. Alguns
d’ells ja estan jubilats i això em fa
veurequedecservellíssim”.
ALledónoliagradaviuremésde

pressa que el ritme del batec del
cor, però s’indignaquanparlade la
supressióde lahistòriade la filoso
fia com a assignatura obligatòria o
suprimirla sense més ni més “És
undisbaratpolític i pedagògic.De
mostra una certa ignorància i diria
que també malvolença, perquè va
en contra d’una cosa que ens fa
pensar, en la paraula, en el llen
guatge, en qui ens parla, en qui ens

ensenya, en qui ens manipula, en
com hem d’ensenyar. No puc ima
ginarme com està construïda la
ment dels qui hanpres aquesta de
cisió. Els diria maquinadors de la
ignorància,deldesigd’estupiditzar
lagent.”
“Sophia–diu–novoldir saviesa;

ni filosofia, amor a la saviesa. Vol
dirdesigdemirar,miraralmón,to
car, somiar, acariciar, descobrir,
despertar a la realitat de la vida.
L’home pensa perquè té mans.
Tots els éssers humans tendeixen
per naturalesa i instintivament a
mirar, mirar sabent el que esmira;
aquella mirada que s’aboca cap al
món que ens envolta, i el seu mis
satgerésel llenguatge”.
“L’ésser humà –continua par

lant el vell professor– és un animal
com tots els altres: sent, respira,

odia,téunaboca,ialabocaunapart
del nostre cos humida que és la
llengua, una llengua que emet pa
raules que signifiquen. Som éssers
humans perquè parlem i estem en
diàleg amb nosaltres mateixos i
amb els altres. Com podem tapar
aquesta possibilitat, en un temps
en què la comunicació és un mis
satge instantani a través del mòbil
queimmobilitza,nomésflaix,quan
el llenguatge requereix temps i es
pai, reflexió i continuïtat?”.

Quinsmotiushihaper suprimir
lafilosofia?“Potserideològics,per
què sigui més fàcil manipular les
nostresments. Els grecs es plante
javen: ‘Quan algú diu alguna cosa,
pregunta’t qui és, d’on ve, qui l’en
via. Es perd així la possibilitat de
reflexionarsobrelajustícia,elbé,la
bellesa.Compodemsuprimir la ri

quesa de mirades cap al món?”,
preguntaLledó.
Desprésde ladictadura idequa

ranta anys d’immobilisme, les re
gles democràtiques que abans ha
vienestatalliberadoresarasónuna
gàbia de ferro? Lledó diu: “Moltes
vegades penso que els interessos
que hi va haver en part en aquella
bestialitatquevaserlaGuerraCivil
ferotge i que van continuar bate
gantonoenel franquismeesconti
nuen mantenint sota el nom de la
democràcia”. “El que és més greu
–diu–noésla ignorànciaenl’àmbit
personal.Lameva ignorànciano té
transcendència.Elqueésmésgreu
és un ignorant amb la ment defor
mada i poder polític. És terrible
que aquesta persona pugui decidir
sobre el que ens afecta tots. Tots
podemequivocarnos,peròsentint
quines coses diuen certs polítics,
les seves grans limitacions, quan
parlenperexemplede responsabi
litat,penses:peròquèentenstuper
responsabilitat? Esperes una mica
d’altura de mires, no pas frases fe
tesquenosignifiquenmai res”.
“Aquestpaís–diu–necessitapo

lítics decents. La decència és un
concepte fonamental. La decència
és l’entrega a uns certs ideals que
s’ajunten amb els ideals teus i els
delsaltresenfunciód’unadetermi
nadacol∙lectivitat quehade fluir la
seva vida amb llibertat i possibili
tat. Una de les cosesmés boniques
del món és l’existència de la possi
bilitat, la idea que el món se’t pre
senta com una cosa oberta en què
tupots incidirhi,noperal teupro
pi profit mesquí i miserable. Això
és una deformació de la ment. La
corrupciódelespersonesempreo
cupa, és un problema de decència,
però el que em preocupamés és la
corrupció de la ment, no ens atu
rem a pensar, ens familiaritzem
amb els interessos mesquins, no
defensemmés la vida, la vida té lí
mits, no és aquell voler més, tenir
més, guanyar més. Vaig conèixer
unhomemoltpoderóseconòmica
mentiungrancreadorculturalque
emdeia,quanjaestavamoltmalalt:
‘Tants diners que em sobren i no
sóc capaç de comprar ni un solmi
nutde temps’”.
I Lledó continua imparable: “A

l’origendelateoriapolíticaesplan
tejavasierapossible l’existènciade
polítics feliços, perquè el seu ser
era donarho tot als altres, pensar
contínuament en els altres i no pas
en els seus interessos, o en els dels
seus amics o amigantes, com els
anomeno jo, ja que rima ambman
gantes”.c
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Emilio Lledó durant el lliurament de lamedalla d’or de la Universitat de Barcelona

“Espanyanecessita
polítics decents”

MALVOLENÇA

“Els qui han decidit
suprimir la història de
la filosofia pretenen
estupiditzar la gent”

PODER POLÍT IC

“És terrible que un
ignorant pugui
decidir sobre el que
ens afecta a tots”

L’Arnau, un teatre
per als infants delmón

Hi ha el consens comú
que la clau de volta
per promoure una
ciutadania crítica,

exigent i participativa rau en
l’existència d’un model escolar
que resolgui adequadament els
equilibris complexos entre currí
culums acadèmics, educació cívi
ca, aprenentatges artístics i dinà
miquescreatives.Es tracta,òbvia
ment, d’una qüestió que no està
ben resolta al nostre país, fet que

té conseqüències negatives sobre
la tipologia dels públics culturals,
l’accessibilitat i, fins i tot, sobre la
qualitat de les produccions artís
tiques.
Ens preguntem sovint que hau

riadefer l’educaciópernosaltres i
elsnostres fills, peròpoquesvega
des ens interroguem sobre què
podem fer des de la cultura pel
mónde l’educació. Certament, no
és un diàleg simètric, però resulta
suggeridorreflexionarsobrelain
corporació de dinàmiques peda
gògiques en el món de la cultura,
més enllà d’analitzar l’escola com
unsimpleproveïdordepúblics.
La creació d’un espai cultural

especialitzat en públics infantils,
perfectament coordinat amb el
sector educatiu i pensat integral
ment per respectar i potenciar la
visió artística dels infants, contri
buiria de manera rellevant a cer
car solucions a aquest dèficit
socioeducatiu. Poder destinar el
teatre Arnau –actualment en des
ús– a posar en marxa un projecte
de teatre per a infants –amb pro
duccions de gran nivell artístic, i
platea, taquilles, lavabos, bar i es
cenari dissenyats per afavorir i
desenvoluparunarelacióemotiva
entre els joves públics i les pro
postes artístiques que acull– seria
exemplificador d’una extrema

singularitat en el panorama de les
arts escèniquesdel nostre entorn.
Un espai cultural d’aquesta na

turalesa hauria de mantenir, ne
cessàriament, una doble escala
d’equipament de barri i de ciutat.
Hauria, per exemple, d’establir
sòlidesvinculacionsamblesesco
les de Barcelona i especialment
les del barri per tal de generar ex
periències vitals que assegurin la

creació de públics per al futur. A
més, hauria de contribuir amillo
rar la qualitat general de les pro
postes escèniques pensades per
als infants amb acords de copro

duccióambcompanyies i sales es
pecialitzadesoatravésdelesgires
i la presència als escenaris muni
cipals de tot Catalunya. Seria un
espai, i això és fonamental, que
aportaria un necessari granet de
sorra en el combat contra les des
igualtatsqueaquestgovernmuni
cipal considera irrenunciable
amb una decidida política de
preus públics perquè cap infant,
cap família, deixi de poder veure
un espectacle per raons econòmi
ques. Tenir o no accés a la cultura
al llarg de la infància, ens ho asse
guren els experts, és un dels fac
torsqueintervenenenl’engrandi
ment de l’escletxa social que vo
lem desterrar de les nostres
ciutats.
Vingui aquestapropostapensa

da des de l’Institut de Cultura a
enriquir el necessari procésparti
cipatiuqueambtotaconviccióvà
rem aprovar a l’Ajuntament per
decidir, plegats, el futur del teatre
Arnau.c

Destinar el recinte a un
espai per a nens seria
d’extrema singularitat
en el panorama
de les arts escèniques
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El filòsof Emilio Lledó rep la medalla d’or de la Universitat
de Barcelona, on va ensenyar del 1967 al 1978


