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H
i ha gent curiosa i
intel·ligent, però
mandrosa.Hi ha ti-
pus intel·ligents i
treballadors, però

poc permeables a la novetat. Hi ha
gent treballadora i amb tirada a la
indagació, però escassament sa-
gaç. El filòsof José Antonio Mari-
na (Toledo, 1939) és una rara com-
binació d’interès pel que passa,
aguda perspicàcia i disciplina de
treball. La combinació és una
col·lecció d’assajos sobre intel·li-
gència, creativitat, esforç, respon-
sabilitat i educació, però també
una intensa activitat com a confe-
renciant, columnista i assessor.
Per això la seva seccióCrear al su-
plement ES de La Vanguardia
–que ara es publica en llibre,
Crear en la vanguardia– és unma-
nual d’ètica, una reflexió sobre
l’avui i una amenamirada sobre la
complexitat del món.

L’ètica és una creació de la in-
tel·ligència?
Alguns s’alarmen i diuen que l’èti-
ca no pot ser una ciència inducti-
va; doncs és el que hi ha. No és si-
nó aplicar els principis més asse-
nyats i més intel·ligents per orga-
nitzar-nos. La intel·ligència ha cre-
at l’art i la literatura, però la seva
creació més important és l’ètica.

Vostè s’esforça a impugnar el
misticismeque tracta la creativi-
tat com un foc diví.
Més que un misticisme, diguem
que hi ha tota una mitologia de la
genialitat, de la inspiració. Es trac-
ta en el fons d’un exemple de pen-
samentmandrós. Jom’he esforçat
a investigar quins són els proces-
sos que es troben en la creativitat,
que és l’activitat específica de la in-
tel·ligència, perquè crear és sem-
pre anar més enllà del que rebem.
Per això la meva secció a La Van-
guardia es diu Crear.

Com la descriuria?
És un intent de provar que la filo-
sofia no és unmón tancat i hermè-
tic, és una manera divertida de
pensar. Perquè pensar, abans que
res, és molt divertit. Es tracta de
crear conceptes nous i intentar
comprendre el que ens està pas-
sant. Resultamolt estimulant, per-

què permet abordar temes molt
amplis, com el llenguatge, o medi-
tacionsmolt petites, com la inven-
ció del passadís i la seva relació
amb la creació de la intimitat. En
això consisteix la filosofia.

És més habitual el filòsof ab-
sorbit en grans disquisicions per
a fòrums acadèmics.
Jo sóc un detectiu a sou que treba-
llo per alsmeus lectors. Intento re-
soldre els casos que em remeten. I

a més, crec amb tota convicció que
la filosofia és un servei públic. La
filosofia acadèmica s’ha mantingut
en una torre de vori, s’escriu per a
filòsofs. A mi m’agrada escriure
per a la gent. Contra el que sembla,
no exigeix faltar al rigor sinó cura

expressiva. Penso a escriure un lli-
bre quan descobreixo un tema que
m’interessa i del qual no sé res.
M’obligo a estudiar el tema com si
en volgués fer una tesi doctoral, i
després decideixo fer-ne un llibre
per al gran públic, utilitzant tots
els trucs decents que tinc a mà.

Trucs decents?
A La inteligencia ejecutiva fingei-
xo un congrés virtual dels especia-
listes en la intel·ligència executiva
en el qual debato amb ells als pas-
sadissos: faig servir tot el que sigui
decent i em serveixi. Sempre in-
tento que la filosofia sigui una ar-
gumentació científica, per tant ob-
jectiva. Però una vegada que la
tens, has de pensar en el lector.
Em diverteix molt imaginar per
on portar-lo.

Com ho ha fet per construir
un llibre dels seus articles?
Considerant que són com illes
d’un arxipèlag. Les illes, des d’un
avió, es veuen comaobjectes autò-
noms, però sabem que són crestes
d’una serralada submergida. Els
articles funcionen de la mateixa
manera. La filosofia ha de ser siste-
màtica per no ser una simple suc-
cessió d’ocurrències, i aquí cada
article és un cimd’aquesta serrala-
da submergida.c

www.lavanguardia.cat

LLEGIU L’ENTREVISTA COMPLETA AMB
JOSÉ ANTONIO MARINA A

Quanaixòque
femtéun sentit

ÈTICA CIENTÍF ICA

“L’ètica és aplicar
els principis més
assenyats i intel·ligents
per organitzar-nos”

El filòsof José Antonio Marina

E
stem realment contents del que ha passat
amb Incendis. Intuíem que el muntatge po-
dria ser un èxit, que l’obra podria agradar. El
nostre procés va ser tan intens quehi confià-

vem, perquè vèiem als assajos que la intensitat hi era
arreu. Però de sospitar això a veure-ho, hi ha tot un
camí. I sí, ara veiem com cada dia el teatre Romea està
ple, com el silenci es crea a la platea i agafa densitat,
com els aplaudiments van guanyant pes fins que tot el
públic queda dret. Escrivim aquestes línies perquè vo-
lem compartir l’agradable sensació que tenim de sen-
tir que l’obra que hem fet ja no ens pertany. Incendis ja
no és nostra, ni dels actors, ni del teatre... les paraules,
la història, tot ha passat a ser vostre. Dels espectadors,
dels ciutadans. De la societat que ho ha acollit.
Estem feliços. També xocats. A l’Atenes de Sòfocles,

la necessitat de teatre era evident. La societat canvia-
va, la democràcia estava naixent, i la tragèdia era una
de les eines dels ciutadans per acceptar i assimilar
aquests canvis i explorar-ne els límits. Avui també ens
trobemambuna societat que canvia i ens costa assimi-
lar aquests canvis. Tot va molt de pressa, i el que ahir
ens era útil per comprendre el nostre lloc al món avui

ja ens sembla obsolet.
Afortunadament enca-
ra tenim algunes eines
per continuar ente-
nent com són el llen-
guatge (“nos queda la
palabra”) o la tragèdia.
Incendis és un re-

tornmanifest a la tragè-
dia i a les seves virtuts.

Ho és perquè reformula l’Edip Rei de Sòfocles, però
sobretot perquè exigeix la màxima profunditat comu-
nicativa entre espectadors, intèrprets i obra. Perquè
planteja moltes més preguntes que respostes. Perquè
s’adreça directament als ciutadans i ens fa viure, parti-
cipar, plorar, reflexionar. Ens condueix a una catarsi a
partir del mite i dels drames del nostre temps.
Ho diu la Nawal Marwan, protagonista d’Incendis:

hi ha veritats que només poden ser revelades a condi-
ció de ser descobertes. Veritats que són com ferides,
massa fortes,massa crues per poder-se explicar dema-
nera directa. Cal embolcallar-les, escriure-hi un conte
al voltant. Construir una aventura teatral per fer arri-
bar allò que, potser perquè és inexpressable, no es pot
dir. Des de l’escenari sentim, cada nit, que formem
part de la societat i quemostremuna ferida col·lectiva.
Ens adonem que el dolor que l’obra explica ja no és
nostre, sinó dels qui ens escolten, i que al silenci dels
actors s’hi suma el dels espectadors. Un silenci sepul-
cral que els acompanyarà quan tornin a casa amb gest
cansat, ulls plorosos i mirada serena. L’obra ha passat
demans amans, d’ulls a ulls. Sentim que és viva, i s’es-
capa de l’autor, del director, dels actors; que vola i és
lliure. I en aquest instant fugisser sentim, molt fort,
que això que fem, el teatre que fem, té un sentit.
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“Escriure filosofia per
a la gent no exigeix
renunciar al rigor, sinó
una cura expressiva”

MARC ARIAS

TRIBUNA

ENTREVISTA

‘Incendis’ ja no
és nostra, ha passat
a ser de la societat
que l’ha acollit

José Antonio Marina, filòsof i escriptor
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del 21 al 28 d’abril de 10 a 20 hores i per internet
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“L’èticaés la creaciómés
importantde la intel·ligència”

Oriol Broggi, Ferran Utzet i Anna Madueño


