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Eva Piquer El filòsof José Antonio Marina
aborda les pors humanes en
un “tractat sobre la valentia”

Mama, por!

E
m fa por la incertesa. El
fracàs. Que em deixin
d’estimar. Les turbu-
lències cel amunt. La
mort, meva i dels meus.

Fins i tot (encara!) els senyors do-
lents que s’amaguen sota el llit a
l’hora de dormir. Sóc tan poruga,
de fet, que m’autoprohibeixo el
consum d’històries de terror, ja
sigui per via oral o a través de la li-
teratura o del cinema. Ho sento,
Care Santos, no penso llegir la
teva novel·la El dueño de las som-
bras, ja m’ho perdonaràs, però és
superior a mi: em vaig posar a tre-
molar només amb la sinopsi.

Dimarts. José Antonio Marina
presenta el seu últim llibre, que a
hores d’ara ja deu ser el penúltim,
perquè aquest senyor és una mà-
quina. Ignora el pànic al full en
blanc. Si el desembre del 2004 par-
làvem amb ell de la intel·ligència
arran d’un assaig sobre l’estupide-
sa, i si fa un any Marina parava els
peus a la religió alhora que es con-
fessava cristià (i jo em refermava
en el meu ateisme, amén), aquest
desembre el filòsof ens alliçona
sobre la por i la valentia, que no
són pas conceptes antagònics. Es
pot ser poruc i valent, ves per on.

El llibre l’ha publicat Anagrama,
es titula Anatomía del miedo i
porta per subtítolUntratadosobre
la valentía. “La por és universal i
poderosa”, afirma Marina. La
intel·ligència ens juga una mala
passada: ens fa témer perills ima-
ginaris, a banda dels reals. En con-
seqüència, “som l’espècie més po-
ruga que hi ha”, ja veus quin honor.

En el cas dels escriptors, plou
sobre mullat: són porucs en un
món de porucs. “Un dels proble-
mes de la literatura és que, com
que la fan persones molt vulnera-

bles, transmet una imatge de la
realitat massa amenaçadora”, ex-
plica Marina. Escriure espanta
l’angoixa. La manté a ratlla, si
més no. Tot i que, un cop parida la
criatura literària, entra en joc la
por del què diran. Enfront d’un
crític amb mala llet, ni l’home del
sac ni cap monstre modern no hi
tenen res a pelar.

“No és valent aquell que no sent
por, sinó el que, malgrat la por,
actua com creu que ha d’actuar”.
No podem controlar els senti-

ments, però som responsables del
nostre comportament. Dit d’una
altra manera: “No hem de sentir
por de la por, sinó de la covardia”.

Maquiavel sostenia que, per a
un governant, és més rendible ser
temut que ser estimat. “Quan un
grup social té por, està disposat a
prescindir de la llibertat o la justí-
cia a canvi que se li garanteixi la se-
guretat”, observa Marina.

El pensador toledà passa revista
a pors quotidianes: demanar un
augment de sou, reclamar diners

que hem prestat, defraudar gent
quenoconeixem,parlarenpúblic...

Em ve al cap una pregunta, però
em fa por que els col·legues perio-
distes em mirin malament per
allargar encara més la roda de
premsa, em fa por que Marina s’en-
dugui una mala imatge de mi si li
demano segons què, em fa por que-
dar-me encallada a mitja frase per
culpad’uncastellàquetincrovellat.

Callo, doncs. Sóc poruga i co-
varda, em temo. ■

epiquer@avui.cat

“Unproblemadela
literaturaésque,com
quelafanpersones
moltvulnerables,
transmetunaimatge
massaamenaçadora
delarealitat”

Crònica desacomplexada

José Antonio Marina, lluny de tenir pànic al full en blanc, escriu un llibre darrere l’altre ■ CRISTINA CALDERER

ElComentari Jordi Coca

Al’Espai Brossa sempre hi
passen coses estranyes. De
fet, el mateix Brossa ja deia

en inaugurar el diminut teatre del
carrer Allada Vermell que aquest
local volia “arrencar alguna espina
del nostre ambient teatral quotidià
i tornar a la llum certes coses obli-
dades”. Tot un programa. Ara els
seus directors ens proposen titelles
en el més ampli sentit de la parau-
la. Van començar el dia 29 de no-
vembre amb la valenciana Compa-

La revolta de l’Espai Brossa

nyia Bambalina, dirigida per Jaume
Policarpo, fent La sonrisa de Fede-
rico García Lorca, un poeta estima-
díssim per Brossa. Avui encara
poden veure aquest somriure. Els
dies 12 i 13 hi ha un homenatge al
marionetista Jordi Bertran que
commemora els trenta anys de
feina. Bertran és un manipulador
que enlluerna per la depuració i la
subtilesa de la seva tècnica i, per
constatar-ho, també hi actuaran
més grans noms: Enric Casasses,

Pep Bou, Rosa Zaragoza, Màgic
Andreu i Vol Ras, entre d’altres.

Del 14 al 23 de desembre La
Puntual, el teatret de titelles que
respira paret per paret al Brossa,
farà vida al local que dirigeixen
Bonnín i Hauson amb Melodrama,
que té el regust del cinema mut tot
retornant a l’obra d’Henri Rous-
seau La venjança d’una orfeneta
russa, del 1899… I finalment del 28
de desembre al 7 de gener la Com-
panyia Playground presenta El cap

als núvols, un espectacle becat
pels bojos també genials que sota
les sigles KRTU no paren de furgar
el desconegut. El cap als núvols,
dirigit per Xavier Bobés, combina
objectes amb projeccions buscant
or allà on sembla que no n’hi ha.

En fi, una Revolta Poètica dels
Titelles perfectament brossiana
que vol omplir aquests dies de
festa amb una programació gens
convencional i que alhora s’arre-
la en diverses tradicions.

A l’Espai Brossa hi
ha en aquests dies
de festes una Revolta
Poètica dels Titelles
prefectament
brossiana


