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Primera fila    icult
Un muntatge sobre el risc dels totalitarismes  

El Lliure 
reviu un 
experiment 
feixista 
3 Marc Montserrat Drukker adapta 
a ‘l’onada’ un dur exercici escolar

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

v
a passar a la Nord-amèrica 
dels anys 60. La de les mare-
es contra la guerra del 
Vietnam i el racisme. En un 

institut de Palo Alto (Califòrnia), un 
professor –Ron Jones– va idear el 
juny del 1967 un experiment per ex-
plicar als seus alumnes com es va po-
der forjar la societat alemanya de 
l’Holocaust. Els estudiants rebutja-
ven que un totalitarisme com el del 
Tercer Reich pogués renéixer. L’en-
senyant va ordir un exercici, sem-
blant a un joc de rol, amb el qual va 
demostrar que és molt fàcil manipu-
lar les masses. Sota el lema força mit-

jançant la disciplina, força mitjançant la 
comunitat, força a través de l’acció i força 
a través de l’orgull, va anar ensinis-
trant la classe amb normes estrictes 
que tots van acabar complint amb 
gran entusiasme fins a arribar al fa-
natisme. L’anomenada Tercera Ona-
da amenaçava de convertir-se en un 
tsunami de conseqüències imprevi-
sibles.
 Fascinat per aquesta història, el 
director Marc Montserrat Drukker, 
d’origen jueu, es va entestar a por-
tar a escena aquells «extraordinaris 
fets» que Ron Jones mateix va rela-

ROS RIBAS

Passa a la pàgina següent

Eduard Farelo interpreta el 
professor Ron Jones a ‘L’onada’. 

I. F.
BARCELONA

–¿Quina era la intenció del seu expe-
riment i com el van viure?
–Ron Jones: La meva idea era donar 
als estudiants l’oportunitat d’experi-
mentar el que seria un sistema totali-
tari. Al començar, vaig sentir gran eu-
fòria, m’agradava la idea de la discipli-
na, l’acció, la comunitat, però al final 
vaig tenir por perquè es va descontro-
lar tot. Al formar part d’aquella ano-
menada Tercera Onada tots vam dei-
xar de banda la llibertat per sentir-nos 
superiors als nostres veïns, especials. 
I a mi m’agradava l’adulació, el sentit 
del poder, de tenir control. Em vaig 
convertir en una víctima del meu ex-
periment, que va durar set dies. 

ciutadà i com puc ser útil a mi ma-
teix i a la comunitat.
–M. H.: Va ser transcendental en la 
meva vida. Sóc molt conscient d’en 
qui puc confiar. Quan accedeixo a 
un grup, vigilo que no sigui totali-
tari, que hi hagi diversitat d’opini-
ons... L’experiència va ser positiva 
en el sentit que em va empènyer a 
participar en la comunitat. He fet 
tasques de voluntariat, treballs i un 
màster en oenagés, i també política 
local. Dedico la vida als serveis a la 
comunitat. 

-¿Es va penedir de fer-ho?
–R. J.: Sí, perquè vaig posar en perill 
els estudiants i això mai ho tornaria 
a fer. El volien portar a un reality show 

–Mark Hanckok: al principi era un 
joc divertit, però cada vegada les 
normes es feien més estrictes i hi ha-
via càstigs si no les complies. Estava 
confús i vaig passar molta por. 

–¿Tots som potencialment feixis-
tes?
–R.J.: Sí, tots som capaços de fer el 
mal i el bé, i donada la situació po-
dem ser bàrbars. 
–M. H.: En temps difícils la gent bus-
ca respostes fàcils i això és molt pe-
rillós.  

–¿Com va canviar les seves vides?
–R. J.: Sempre reapareix, em fa ree-
xaminar el que faig, el que és el fei-
xisme; plantejar-me com ser un bon 

«Donada la situació, tots 
podem ser bàrbars»

RON JONES I MARK HANCKOK  Professor i alumne de l’experiència real
ALBERT BERTRAN

Ron Jones i, a la dreta,
el seu exalumne Mark 
Hanckok, a Barcelona.  
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L’ esperança. D’això tracta 
l’últim assaig de Javier 
Gomá, Necesario pero im-

posible (Taurus). Amb ell tanca un 
cicle de reflexió iniciat fa deu 
anys amb Imitación y experiencia, i 
amb Aquiles en el gineceo i Ejempla-
ridad pública, com a estacions in-
termèdies. Fins ara Gomá havia 
transcorregut pel terreny de l’ex-
periència de la realitat i els mo-
dels de conducta moral que per-
meten als humans anar-se defi-
nint com a individus. Encara que 
no són llibres enganxats a l’actu-
alitat periodística, l’apologia 
d’una actuació exemplar, digna 
d’imitar-se, en el món en què vi-
vim (i no en una abstracció de fi-
lòsof) no pot ser més oportuna. 
Així es forja la gent, emulant i re-
butjant, volent ser i volent no ser 
com altres, fins que l’individu 
cristal·litza en el que és. I solem 
ser poca cosa.
 Gomá culmina en una explo-
ració de la humana necessitat de 
transcendència, és a dir que aque-
lla individualitat tan fatigosa-

ment conquistada no s’acabi amb 
la indignitat d’una mort absolu-
ta i definitiva. Els temps no estan 
(pot pensar algú) per ficar-se a re-
habilitar el mite arnat de la im-
mortalitat de l’ànima, i per això, 
per la seva aparent impertinèn-
cia, l’esforç de Gomá és més atrac-
tiu. Si a la humanitat l’ha preocu-
pat sempre, fins al segle XIX, el 
seu destí després de la mort, ¿per 
què no fer un cop d’ull, des de la 
sensibilitat i els coneixements del 
XXI, a aquest cadàver metafísic? 
Hem paït la idea de la mortalitat 
gràcies al que Max Scheler consi-
derava una saludable «frivolitat 
metafísica», però això s’assembla 
a tapar-se els ulls.
 Gomá els destapa i escorcolla si 
persisteix l’íntima aspiració a no 
morir del tot. No li falta audàcia 
intel·lectual. En la seva metòdica 
recerca troba la figura de Jesucrist, 
a la qual s’acosta amb cautela i de 
la qual dedueix la possibilitat de 
«civilitzar l’infinit». Aquest assaig 
deixa molt clar que l’esperança és 
un suplement o eixamplament de 
l’ésser. El que està fora de dubte 
és la brillantor amb què Gomá re-
alitza la seva vocació d’escriptor 
d’idees. A ella dedica el corol·lari 
del llibre i és inapel·lable. H

Necessitat de 
l’impossible

DOMINGO

Ródenas

Javier Gomá 
escorcolla si persisteix 
l’íntima aspiració  
a no morir del tot

deesi

 
tar a la novel·la curta Take as directed. 
L’onada arriba aquesta nit al Teatre 
Lliure de Gràcia amb Eduard Fare-
lo en el paper del professor, i set jo-
ves actors (Boris Cartes, Malcolm Mc-
Carthy, Marta Ossó, Alba Ribas, An-
drea Ros, Martí Salvat i Joan Sureda) 
com a estudiants.
 En connivència amb el drama-
turg Ignacio García May, 
Montserrat Drukker es 
va proposar explicar fi-
delment aquella expe-
riència que va convertir 
«uns alumnes en feixis-
tes sense que se n’ado-
nessin». «Els van propo-
sar un joc en el qual ha-
vien de creuar el mal per 
arribar al bé», afegeix Fa-
relo. Durant un lustre, 
el director va rastrejar 
tota la informació so-
bre els fets per presen-
tar una adaptació «tan 
documental com fos 
possible», allunyada de 
l’«edulcorament i el sen-
timentalisme» d’alguna 
versió televisiva i de la 
pel·lícula alemanya de 
Dennis Gansel Die Welle (L’onada) que 
va popularitzar l’any 2008 els fets 
ocorreguts. 
 
INVESTIGACIÓ EXHAUSTIVA / «És un text 
original producte de la investigació 
més exhaustiva i que busca l’objecti-
vitat», subratllen els creadors. I així 
ho testifica el gran protagonista, 
l’artífex de l’experiència, Ron Jones, 
present a Barcelona amb motiu de 
l’estrena. «Aquesta obra és única. No 
se n’ha fet cap altra versió, ni al tea-
tre, ni al cinema o a la televisió, que 
sigui més fidedigna i que expliqui 

ROS RIBAS

Ve de la pàgina anterior
per la seva implicació en la defensa 
dels drets dels negres i de les dones. 
 «El muntatge parla de la facilitat 
amb què es pot caure en aquelles co-
ses que creiem que estan molt lluny 
de nosaltres», diu García May, que 
qüestiona l’alienació que avui ens 
governa.  «Amb la crisi i el desastre 
econòmic i polític, ens hem de pre-
guntar quin és el nivell de compli-
citat que els ciutadans hem tingut 
en tot això. Les coses també passen 

perquè hi ha una ciu-
tadania que no està 
atenta com ho hau-
ria d’estar».
  
S E G U I R  E L  L Í D E R  / 
Eduard Farelo coinci-
deix en aquesta ne-
cessitat de ser grega-
ris que tenalla l’ésser 
humà: «Els éssers hu-
mans caiem fàcil-
ment en els corrents 
que ens porten. Si ara 
que la societat busca 
respostes apareix una 
persona que troba 
una clau màgica, la 
majoria el seguiria 
sense preguntar on 
ens porta».
  Hi ha noms que 

exemplifiquen aquesta adoració ce-
ga de les masses. «Chávez era un per-
sonatge qüestionable, venerat per 
uns i criticat per altres, que ha pro-
vocat un comportament d’histèria 
social», cita el director. «Mirin Escri-
và de Balaguer», intervé el director 
del Lliure, Lluís Pasqual. 
 El jove Malcolm McCarthy alerta 
que en «la vulnerabilitat en què vi-
vim avui dia  és fàcil que esclati una 
primera guspira» que ens porti a 
l’autocràcia. «Aquesta obra ha d’aju-
dar a fer que això no passi», postil·la 
el director. H

exactament què va passar. El Marc 
ha estat cinc anys en contacte amb 
mi, investigant els fets, les notícies i 
informacions de l’època», valora el 
docent, que actualment viu a San 
Francisco, la seva ciutat natal. A la 
pel·lícula, per exemple, es van inven-
tar un suïcidi, confirma Ron Jones, 
que, curiosament, va acabar sent ex-
pulsat d’aquell centre, el Cubberley 
High School de Palo Alto, no per 
aquella polèmica experiència, sinó 

33 Un fotograma de la pel·lícula ‘Die Welle’, de Dennis Gansel.

«A diferència de 
la pel·lícula i altres 
versions, és un text 
original fidel als fets», 
diu el director

Vegeu un fragament del ví-
deo d’aquesta notícia amb 
el mòbil o a e-periodico.cat

«El feixisme pot 
aparèixer a casa, a 
la feina, a l’església. 
Evitar-lo és una 
activitat d’herois 
quotidians»

a Londres i m’hi vaig negar. No vull 
veure aquesta humiliació als alum-
nes. L’obra del Lliure per primera ve-
gada ho tracta no com un entrete-
niment, sinó com la realitat inter-
pretada. Barcelona té molt a oferir 
al món. No només és la terra de Mes-
si, també la de Gaudí, un artista bri-
llant i individualista. 

–¿Què és el que més els va sorpren-
dre?
–R. J.: Entendre que em divertia ser 
adulat, veure’m envoltat d’estudi-
ants que em feien de guardaespat-
lles. La idea que podem canviar el 
món i fer-lo millor es torna addicti-
va. Vaig pensar que algú, un profes-
sor, un alumne, un rabí, diria que 
allò era absurd i ho aturaria, però 
ningú va dir res. Els alumnes van co-
mençar a tallar amb les nòvies i els 
seus millors amics, cosa pròpia dels 
estats feixistes.

–¿Quan va advertir el perill?
–R. J.: El tercer dia, a un dels meus es-
tudiants guardaespatlles li van dir 

RON JONES I MARK HANCKOK  Professor i alumne de l’experiència real

que no podia estar a l’habitació dels 
professors. «Jo no sóc estudiant, sóc 
guardaespatlles», li va deixar anar. 
Vaig veure que ja no era una simula-
ció o un joc. Era realitat. 
–M. H.: Ron ja no somreia mai, l’hu-
mor, sempre habitual a la classe, ha-
via desaparegut. Les coses havien 
canviat i teníem por.

–¿Avui seria fàcil tornar al feixisme?
–R. J.: Podem trobar feixisme en qual-
sevol lloc: a casa, a la feina, a l’esglé-
sia. Per evitar-ho hem de ser bons 
ciutadans. Sempre hi ha injustícies 
al davant teu: ¿com actues?, ¿què tri-
es? ¿El silenci, la por o el risc que por-
ta a la llibertat? És una activitat d’he-
rois quotidians, de petites coses. 
–M. H.: Hem d’ajudar-nos, no única-
ment viure junts. I més en època de 
caos. 

–¿Tots necessitem líders?
–R. J.: No, nosaltres som líders. Cada 
un som herois. Ningú ens ha de dir 
quin és el nostre destí, com passa en 
les dictadures. H 

ALBERT BERTRAN


