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CULTU A

A
questa pa-
raula ale-
manya de-
signa, com

el lector ja sap, l’alegria davant de la
desgràcia i el sofriment d’un altre, o
d’uns altres. És un sentiment de
l’àmbit passiu que el subjecte, en
principi, no estimula participant
en els fets o en l’estat de qüestió
que l’originen, és a dir, no s’ha de
confondre amb la crueltat ni

amb el sadisme. Ni, d’altra banda, hi
ha res en la literatura sobre la qüestió
que la refereixi a cap mena de desor-
dre mental. Just a propò-
sit de Sade, Bataille

cita un epígraf

de Klossowski
–germà de Balthus–: “Si

un esperit valerós hagués
gosat preguntar a sant Benet

Labre [asceta que vivia en la
brutícia absoluta i va arribar a

menjar-se els seus polls] què
pensava del seu contemporani el

Marquès de Sade, el sant hauria respost
sense dubtar: «És el meu proïsme»”.

La paradoxa de la proximitat és també un
element important de la Shadenfreude, més
forta, com totes les emocions humanes, en la

mesura en què els elements en joc són més a
prop. Més enllà del resultat d’una acció, és im-
possible odiar un desconegut, perquè no hi por-
ta cap mecanisme. Fa uns dies s’han viscut a
Catalunya dos casos en què la Shadenfreude,
de manera clara en l’un, més subtilment en l’al-
tre, hi ha jugat un paper important. El primer
fet és la debacle del Reial Madrid a la Champi-
ons League, que ha produït una immensa ale-
gria entre els seguidors del Barça. No insistiré
en l’atenció que els mitjans de comunicació de-
diquen no al futbol en si –que m’agrada i quan
hi ha un bon partit el miro–, sinó a la faramalla
d’anècdotes, vicissituds i detalls d’índole perso-
nal que l’envolten, i que no tenen res a veure
amb el futbol. I no en són responsables els fut-
bolistes ni els aficionats, ni tan sols els comen-
taristes, sinó els que decideixen en primera –i
última– instància com es distribueix la infor-
mació. És d’un cinisme criminal dedicar cent,
mil vegades més espai d’informació al mal de la
punta del nas d’un futbolista, per més genial que
sigui, que a tota la ciència, el pensament, l’art, la
història i la geografia que emana d’aquest país i
de qualsevol altre. Però, com he dit, ara la qües-
tió és la perversitat del mecanisme que porta a
valorar el fracàs aliè damunt del propi èxit, i ja
no en el futbol, sinó en la vida social, en la políti-
ca. La consistència ètica de tot plegat ja és el que
importa menys: és que per aquí no farem mai
més res de bo. La Shadenfreude és en essència
una pulsió de passivitat, i enmig de la brega, la
passivitat és un defecte nefast.

El segon cas és el desastre civil derivat de la
gran nevada del 8 de març, que no minimitza-
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B
é del comú, bé de ningú.
Ens ho recorda un mani-
fest que si no heu rebut
segur que la majoria el re-

breu, en què uns professors d’ins-
titut donen la veu d’alarma i con-
voquen a una presentació als mit-
jans el 23 de març a la Sala d’actes
del Col·legi de Doctors i Llicenci-
ats. Els convocants avisen el pú-
blic en general i els professors en
particular que el departament
d’Educació, a través de la resolu-
ció EDC/1434/2005, regula un
programa cooperatiu per al fo-
ment de la reutilització de llibres
de text i de material didàctic. Clar
i net: volen que els llibres de lectu-
ra per plaer, com els de text, si-
guin obligatoris i propietat del
centre, que els passarà d’un curs a

Salvem els llibres lliures!
l’altre, i deixin de pertànyer als
alumnes, que no els podran ni tri-
ar. Lectura obligatòria i reaprofi-
tada, vaja. Els convocants donen
tot de raons contràries a la nor-
ma, com ara la indefensió de l’au-
tor, la conversió d’una obra de
gaudi en llibre de text, la imposi-
ció de l’obligatorietat en lloc de
l’educació per a la llibertat, la limi-
tació de la tria per part del lector,
la conversió del llibre de creació
en un llibre de text imposat, la di-
ficultat de creació d’una bibliote-
ca pròpia per part de l’estudiant...
i tot de raons de pes.

Pensem que l’autor –i sobre-
tot l’autor català–, davant del llibre
electrònic, ja es troba indefens en-
front d’un complex entramat d’in-

teressos editorials, culturals i eco-
nòmics, i només els faltava això
per acabar d’ensorrar-los. Què vo-
len? Que es passin a llengües i a
àmbits més protegits i nombrosos?
Som pocs i el departament pareix
lleis poc estudiades!

Potser el millor és que ens pas-
sem tots als mitjans audiovisuals
protegits i ben pagats pel govern,
en una competència deslleial, i
deixar els escriptors i periodistes
pobres i desemparats a la canto-
nada? Saben bé el paper impor-
tant de la literatura de creació en
la formació intel·lectual, estètica i
moral de la joventut? Es pensen
que a tots els adolescents els han
d’agradar els mateixos títols? On
queda la llibertat d’elecció en
aquest afer? I quin paper tindrà la

biblioteca del centre? Si la SGAE
vol cobrar fins i tot per cantar can-
çons a la perruqueria, qui prote-
geix els escriptors catalans? Qui
se n’ocupa? No tenen idees per es-
timular la creació del país i fer que
els autors no siguem els darrers
micos de la societat? Es gasten
milions per aixecar un Teatre Na-
cional i no fan res per estrenar
nous autors? Arquitectura sí, cre-
ació no!

I els exemples podrien omplir el
diari. Volen que el país es quedi
sense producció pròpia? Si a les lli-
breries els títols i autors de fora
són gairebé més de la meitat que
els del país i en algunes matèries
majoria absoluta, què ha de passar
més per protestar com tothom?❋
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