
Martha C. Nussbaum és
una dona de notable in-
tel·ligència—encara que

allò notable, avui, és que hi hagi
persones intel·ligents, amb total
independència del gènere a què
pertanyen— que ha fet una obra
entre acadèmica i divulgativa
d’un gran interès. Gràcies a la se-
va formació en llengües i cultura
clàssica ha escrit llibres molt do-
cumentats sobre el món antic,
com l’estudi sobre elDemotu ani-
malium d’Aristòtil, de 1978, o The
Fragility of Goodness: Luck and
Ethics in Greek Tragedy and Philo-
sophy, de 1986; gràcies als seus
vastíssims coneixements de teo-
ria política ha escrit diversos lli-
bres de qualitat sobre aquestama-
tèria; i a causa del prestigi de les
emocions que escau a un país, els
Estats Units, en què les emocions
es reprimeixen, ha escrit, darrera-
ment, dos o tres llibres fonamen-
tats sobre el desig, l’amor, la cau-
sa femenina i la intel·-
ligència emocional:
els primers em sem-
blen força superiors.
Armada, com Pal·las
Atena, amb saviesa i
aquest estri llancívol
que significa la femi-
nitat davant un món
encara governat es-
pecialment per mas-
cles, Nussbaum s’ha
convertit en una de
les veus més autorit-
zades i contundents
de la intel·lectualitat
nord-americana dels
últims dos decennis.

Quan ja la vèiem
lliscar pel camí de lli-
bres massa proclius
a les qüestions que
són moda —així ha
passat en elmón aca-
dèmic nord-americà
amb els cultural stu-
dies, després amb la
gramatologia derri-
diana, més tard amb
la semiologia i finalment amb la
psicoanàlisi que Julia Kristeva ha
escampat des de la seva posició
privilegiada a Columbia Universi-
ty—, Martha Nussbaum ens ofe-
reix un llibre en què aborda altra
vegada qüestions arrelades en el
pensament clàssic, en la filosofia
antiga de l’educació, en l’essència
de la democràcia i, ras i curt, en la
preocupació que agafa qualsevol
persona, al món occidental, quan
percep l’estat de ruïna en què ha
caigut l’educació pública i priva-
da als últims vint o trenta anys:
Sense ànim de lucre, magnífica
traducció de Dolors Udina, Barce-
lona, Arcàdia, 2011.

Les tesis del llibre no podien
resultar-nosmés familiars, i resul-
ten enormement oportunes en el
moment en què una part de la
ciutadania clama per una refor-
ma a fons de la vida democràtica
a les societats dels païsosmés des-
envolupats. La tendència a for-
mar persones molt ben prepara-
des en campsmolt limitats del sa-
ber, del coneixement o de les habi-
litats, ha fet que surtin de les esco-
les i de les universitats, més com
més va, personetes amb un cabal

d’idees i de sabers enormement
prims. L’antiga idea aristotèlica
segons la qual l’educació ha de
proposar-se, bàsicament, el pro-
grés del coneixement, una bona
preparació per a la justa
observació d’un codi de conducta
social,moral i religiosa, i l’ensinis-
trament per a desenvolupar tas-
ques professionals qualificades,
aquesta idea, dèiem, ha derivat
cap a la cura obsessiva de la terce-
ra premissa, en detriment de les
altres dues, especialment de la se-
gona: convertir els escolars i els
estudiants universitaris en ho-
mes i dones preparats per assu-
mir un lloc responsable en la
construcció de la democràcia en
qualsevol país que en tingui.

La seva advocació per “pro-
duir una cultura de la
discrepància individual” resulta
avui d’una actualitat molt òbvia:
les nostres democràcies viuen
més del consens generat per una

opinió comuna sense capacitat de
discerniment que de l’assaonada
aptitudper articular idees—tot es-
crivint-les sense faltes d’ortogra-
fia, si és possible, cosa que els nos-
tres exàmens de selectivitat co-
mencen a passar per alt, amb pre-
ocupant indiferència—, i la
preparació dels estudiants, al ni-
vell que sigui, està més amoïnada
per proveir els discents d’abilities
que d’oferir-los saber, coneixe-
ment, solvència crítica i conscièn-
cia política de qualitat.

Igual que podria haver-ho es-
crit un o altre autor d’un o altre
país del món civilitzat, el menys-
preu de les humanitats no farà al-
tra cosa, segons l’autora, que do-
nar arguments de pes —de fet,
ingràvids— perquè els governs, les
finances i el mercat continuïn per-
petrant les malifetes que sabem.

Durant els darrers mesos,
la reubicació del patrimo-
ni fotogràfic català està

sent un temade constant actuali-
tat. Part del fons d’Oriol Mas-
pons, demés de tresmil fotos, es
conservarà al MNAC gràcies a
les gestions de David Balsells
que és qui més ha fet per recopi-
lar lamillor col·lecció pública de
fotografia catalana del segle XX.
Els clixés de Xavier Miserachs
seran al Macba; les fotos, clixés i
documentació de Joaquim Go-
mis, a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya sota la gestió de la
Fundació Miró; els negatius en
vidre del pioner Joan Vilatobà, a
l’Arxiu Històric de Sabadell. I
junt amb els que ja han entrat fa
temps en institucions, com els
de Brangulí, Massana, Català
Pic, Godes, Léonard, Ballell, Na-
poleon, Roisin, Toldrá Viazo, Pé-
rez de Rozas o, entre altres,
Català Roca, els que gestionen
els hereus dels respectius autors
com ara Zerkowitz o Mas, el
dels fotògrafs en actiu, el de
Joan Colom del que encara se
n’ocupa ell mateix, el perdut en
part d’Agustí Centelles, confor-
men el gran corpus fotogràfic
català del segle XX, complex de
conduir, guardar, coordinar i
ben gestionar. Un enorme puzle
fet de milions de tessel·les que
composen la imatge figurativa
de la Catalunya contemporània.

És en aquest context que
avui al matí, el Col·legi de Perio-
distes convoca una taula rodo-
na: “Què fem amb el Patrimoni
Fotogràfic de Catalunya”, amb
el conseller FerranMascarell, el
director de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, Jordi Serchs, la
fotògrafa Pilar Aymerich i Lau-
ra Terré que s’ocupa de l’arxiu
fotogràfic del seu pare. Té sentit
un museu de la fotografia, i so-
bretot en temps de crisi? El
MNAC cobreix bé fins a la dèca-
da de 1960, el límit que li han
acotat. De llavors en endavant,

però, només sembla interessar-
se’n a petita escala algunes enti-
tats privades com ara les funda-
cions Colectania, Forvm, Rafael
Tous i Vila Casas. El Macba
només picoteja alguna cosa al·le-
gant, almenys fins ara, que no és
cap museu nacional, i per tant
no té cap obligació de ser míni-
mament representatiu. És un te-
ma polèmic per al debat d’avui.

D’altra banda, en l’actual
oferta barcelonina hi ha moltes
exposicions de fotografia. El
món dels gitanos vist pel paio
Jacques Léonard, a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. La de
l’immens i fascinant fons Bran-
gulí de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, muntada al CCCB, de la
que hi ha qui opina, i no va
errat, que és més interessant
l’esplèndid catàleg editat amb
Telefònica que no pas la posada
en escena amb tiratges actuals
massa ampliats que s’allunyen
dels criteris històrics. Foto Co-
lectania inaugurava ahir, amb
un cop d’efecte, un àlbum de
Joan Colom. I la Galeria Eude
que, tot i haver estat distingida
com una de les millors galeries
barcelonines del 2010, només se
salva de la crema quan obre els
calaixos del rebost ben proveït
que va deixar la memorable Fi-
na Furriol —ben assessorada
per Lídia Oliva—, i entra radiant
i mediàtica amb còpies vintage
de Català Roca com un avanç de
la retrospectiva del fotògraf que
es farà a La Pedrera, però també
com un dejà vu de la que va pre-
sentar fa uns mesos la Galeria
A34.

Finalment, hi ha la interes-
santíssima exposició que ha
muntat Maria del Mar Arnús a
l’Arts Santa Mònica, amb les fo-
tos que feia l’extravagant pintor
Josep Maria Sert com a base
dels enfarfegats i cèlebres mu-
rals on representava tones de
carn humana apilotada. Les
còpies d’època procedeixen del

seumodel i ajudant en les feines
de tramoia i fons daurats, Léo-
nard Mancini. Hi ha detalls ve-
lats d’artistes històrics que,
quan afloren a la llum, perme-
ten mirar-los amb nous ulls. És
el cas de les fotografies de Sert
de qui Eugeni d’Ors deia amb
sarcasme que pintava amb ex-
crements i purpurina. Els mun-
tatges que el pintor fotografiava
eren provisionals, escenes
corpòries que servien per realit-
zar l’obra definitiva en dues di-
mensions. Ara, però, ho podem
llegir comun procés que passa a
ser l’obra acabada. Un deliri a
mig camí entre falla valenciana
i pessebre napolità, semblant al
que feia Gaudí a la Sagrada Fa-
mília, amb ninots, maniquins i,
sovint, amb el seu fidel col·labo-
rador, desinhibit, totalment des-
pullat i francament sexi. Un
món secret que resultamil vega-
desmés interessant que els seus
quilòmetres quadrats de pintu-
ra de luxe pagada, naturalment,
a preu d’or.

“Nussbaum creu que
una societat ineducada
en els valors humanístics
va cap al desastre”

Martha C. Nussbaum. / gianluca battista
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Purpurina i nitrat de plata
Josep Casamartina i Parassols
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Humanisme i democràcia
Jordi Llovet

Una imatge d’estudi de Josep Maria Sert per a l’obra Lo que une y separa a los hombres.

JOSEP MARIA SERT. L’ARXIU
FOTOGRÀFIC DEL MODEL
Arts Santa Mònica. La Rambla, 7
Barcelona. Fins a l’11 de setembre

F. CATALÀ-ROCA.
‘ESPANYA, ANYS 50’
Galeria Eude. Consell de Cent,
278. Barcelona. Fins al mes de
setembre

JACQUES LÉONARD.
BARCELONA GITANA
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fins al 14 de gener del 2012

JOAN COLOM. ÀLBUM
Foto Colectania. Julià Romea, 6
Barcelona. Fins al 9 d’octubre

BRANGULÍ
BARCELONA, 1909-1945
CCCB. Montalegre, 5,
Barcelona. Fins al 23 d’octubre
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E l poni roig, de John
Steinbeck (Salinas, Cali-
fornia, 1902-Nova York,

1968), és un dels llibres de re-
ferència de Barack Obama. Es
tracta d’una anècdota. Però
aquesta dada sintetitza el gran
assentament que, entre diver-
ses generacions de lectors, han
tingut tantes i tantes obres de
la literatura contemporània
dels Estats Units caracteritza-
des per transmetre la ferotgia
de la vida a través de la mirada
erge d’un ésser amarat d’inno-

cència. Mark Twain —cúspide
d’aquest arc literari— va gestar
dos innocents immortals, Tom
Sawyer i Huckleberry Finn; a
Winesburg, Ohio, Sherwood An-
derson reconstrueix un univers
per mitjà dels retrats que fa el
ove reporter George Willard; a
Frankie Addams, de Carson Mc-
Cullers, just en el lapse d’uns
monòtons dies d’estiu, la prota-
gonista adolescent experimen-
ta els embats més terribles de
la vida; a Matar un rossinyol, de
Harper Lee, la visió de la nena
Scout Finch permet descobrir
el racisme i l’ancoratge d’un
sud assotat per la Gran
Depressió; Holden Caufield (El
vigilant en el camp de sègol, de
J.D. Salinger), executa uns arpe-

gis introspectius capaços de re-
velar els ressorts amagats
d’una societat desaforada...; to-
tes aquestes obres i veus es fo-

namenten en l’efecte de con-
trast que es dóna quan l’ingenu
desig de llibertat il·limitada pro-
pi de l’adolescència topa contra

la força implacable de la
civilització.

Si bé els tres primers
dels quatre relats de què
consta el llibre ja havien
estat publicats en revistes
entre el 1933 i el 1936, la
versió sencera d’El poni
roig va ser editada el 1937.
Traslladada al cinema en
dues versions, traduïda al
castellà per Bruguera el
1981 i també fa més de 20
anys al català en una
edició ja introbable, ara és
traduïda de nou al català
per Joaquim Mallafrè de
manera excel·lent. A tra-
vés de la percepció de Jo-
dy —un nen de deu anys
que viu en un ranxo de la
vall de Salinas, la
Califòrnia on va néixer
Steinbeck—, aquesta obra
narra el temps d’ensonya-
ment característic de la
infantesa, tan a frec
d’aquells descobriments
vitals que marcaran un
abans i un després en la
integritat psicològica de
la persona.

Amb una gran econo-
mia verbal que en pocs
traços precisa retrats pro-
fundíssims, amb un rea-
lisme de lèxic vibrant, els
quatre relats creen una
atmosfera unitària tot

evocant pluges espesses, esta-
bles calents, llars acollidores,
cavalls de pell llustrosa, gossos
afables, sols baixos que llepen

la terra, esteses de verd o plan-
tes que perfumen les valls d’un
paisatge amable. Però enmig
d’aquest entorn benigne —des-
crit amb el to de l’escriptor més
romàntic de tots els de la
Generació Perduda—, de segui-
da el vendaval, les clotades oba-
gues, les fugues a trenc d’alba i
les nits demals auguris provoca-
ran un joc de contrastos poten-
tíssim entre la ingenuïtat de
l’adolescent i la descoberta terri-
ble, entre vellesa i joventut, l’es-
pera i la pèrdua, entre
l’admiració que el jove Jody
sent per Billy Buck —mosso del
ranxo— i la decepció que experi-
menta quan aquest ha d’inten-
tar curar l’estimat poltre de co-
lor roig del nen.

Escrita força anys abans de les
seves obres de més èxit, en El po-
ni roig Steinbeck es desvia de la
predilecció per explorar les grans
convulsions socials de l’època de
la Gran Crisi i, en canvi, es con-
centra a relatar la fragilitat de la
naturalesa humana, una fragili-
tatmaterialitzada en les capricio-
ses aliances entre vida imort, feli-
citat i maledicció. Un llibre savi,
de granmestria narrativa, riquís-
sim en la seva austeritat, de lectu-
ra més que agradable.

E l món dels pallassos des-
perta la simpatia dels qui
encara disposen, en l’era

web, d’un esqueix de sensibilitat.
Amb les seves incontenibles ga-
nes de fer riure, semblen vinguts
d’un paradís perdut, on la
ingenuïtat i la filantropia eren
possibles. Com si, en ple segle
XXI, aterressin d’un altre plane-
ta, desorientats i vulnerables,
per encomanar-nos una mica
d’aquella puresa original. Les opi-
nions dels pallassos —per recor-
dar lamagnífica novel·la deHein-
rich Böll— poden ser també un
bon estímul per reflexionar so-
bre el contrasentit de l’existència
humana. O sobre la seva cruel-
tat, com a Petita feina per a un
allasso vell, de Matéi Visniec.
A El límit de la fugida, Jordi

Condal (Barcelona, 1949) par-
teix de dos presumptes pallassos
xerraires —els clàssics Clown i
August— per explicar-nos —se-
gons diu la contraportada— com
és la societat actual. Resulta una

hipèrbole evident, perquè els
dos personatges s’embranquen
en converses reiteratives, in-
substancials, anodines, que no
duen cap a res. De fet, arren-
quen d’una pretensió de trans-
cendència que no pren cap me-
na de volada. Passa com aquells
pallassos que es tornen insupor-
tables perquè s’entesten a ser-
ho tot menys allò que són.

Condal envolta el text (Premi
Recull de Teatre Josep Ametller
2010) d’una aurèola circense i
metateatral, si és no és becket-
tiana i pirandelliana, que acaba
essent foc d’encenalls. En les
acotacions, molt prolixes, co-
menta els tres plans que se supo-
sa que té l’acció de l’obra, on es
barrejarien la ficció, la realitat i
la paranoia. També s’hi afirma
que els personatges es troben
en una mena d’espai
claustrofòbic, desèrtic. A més,
s’hi juga amb la interacció amb
el públic i l’efecte sorpresa.
Tants ingredients i tan genero-
sos es queden, a l’hora de la veri-
tat, en bones intencions, ja que
no es tradueixen en un codi
dramàtic eficaç, atractiu. Pitjor
encara: només són un embolcall
retòric per a una història re-

troactiva d’estètica i de temàtica
caduques.

Malauradament, de costat
d’algunes perles escadusseres,
la dramatúrgia catalana actual
disposa de massa textos que no
passen de mers exercicis o
temptatives d’escriptura. Deu
ser una constant històrica, en
què el temps garbella el gra de
la palla, per bé que això no treu
la responsabilitat que tenen de-
terminades instàncies d’establir
uns filtres de qualitat. D’una ban-
da, els jurats dels premis tea-

trals, que potser podrien co-
mençar a autoprestigiar-se amb
més declaracions (ben argumen-
tades) de deserts. De l’altra, els
directors de les col·leccions de
textos, que també fóra bo que es
plantegessin de triar més i mi-
llor, amb criteris d’exigència
—explícits i transparents—, i
que deixessin d’abandonar-se
als compromisos editorials o a
l’endogàmia més nefasta.

En termes generals, posats a
dir, és ben de doldre que, amb
tot el que passa al planeta Terra

(o, si més no, al nostre voltant),
bona part dels dramaturgs en
actiu —consagrats o debu-
tants— faci l’efecte que visquin
fora d’òrbita. O in albis. O, de
vegades, massa preocupats per
autopromocionar-se o estar a la
moda de les escoles dominants.
Entestats, en tot cas, a escriure
allò que en podríem dir grosso
modo una dramatúrgia de la
inhibició. D’una superficialitat
inquietant, que corroboraria, al
capdavall, les anàlisis més apo-
calíptiques de Nicholas Carr.

EL LÍMIT DE LA FUGIDA
Jordi Condal
Edicions 62
64 pàgines. 16,50 euros

LLIBRES

Descobriments vitals
Lluís Muntada

Pallassos de pega
Francesc Foguet i Boreu

El PONI ROIG
John Steinbeck
Traducció de Joaquim Mallafrè
Viena Edicions
138 pàgines. 16,90 euros

Els pallassos de Jordi Condal s’embranquen en converses de pretensions que no duen a res. / j. roviralta

Cartell d’una de les adaptacions d’El poni roig de Steinbeck per al cinema.

‘El poni roig’ transmet
la ferotgia de la vida
a través de la mirada
d’un innocent

Amb economia verbal
i un lèxic vibrant,
Steinbeck presenta
retrats profundíssims

4 . C R Í T I Q U E S  QUADERN Dijous, 23 de juny del 2011

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

44188

222000

4212 €

23/06/2011

CULTURA

5


