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Miller és l’últim premi Príncep d’Astúries de les lletres
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El compromís de l’escriptor
F R A N C E S C F O G U E T

D
els anys trenta ençà,
la figura de l’escrip-
tor compromès
amb la cultura i la
societat s’ha diluït

en el no-res fins a extrems de-
plorables, patètics, humiliants.
La intel·lectualitat ja no és la
defensora de la cultura, ja no es
compromet socialment, ni llui-
ta contra les múltiples i reno-
vades formes d’opressió. L’es-
criptor s’ha convertit en una
peça orgànica del sistema neo-
liberal, en un mer dispensador
de divertimento per a minories i,
des de les trones domèstiques o
institucionals, en un faedor de
productes vagament culturals
per al gran consum. De l’idea-
lisme al pragmatisme, de l’ètica
al campi qui pugui, els intel-
lectuals s’han tornat –de grat o
per força– uns conformistes,
apàtics, possibilistes o lúcids de
paraules grandiloqüents.

No obstant aquest panora-
ma, hi ha excepcions que –tan
contradictòries com es vulgui,
sobretot a l’hora de deixar-se
guardonar amb premis indig-
nants– tenen una visió molt
més elevada de la seva condició
intel·lectual i ciutadana. Arthur
Miller és una d’aquestes rares
espècies en extinció: la seva es-
criptura ha estat compromesa,
al llarg de les darreres dècades,
amb la vida de la col·lectivitat i
preocupada pel seu futur. Al
correr de los años, un recull dels
escrits assagístics que ha anat
publicant des dels anys cin-
quanta, és un testimoni parcial
d’aquest compromís i, com a
conjunt d’intervencions públi-
ques, permet de confrontar les
preses de posició amb la seva
obra literària.

La selecció dels papers assa-
gístics de Miller, ordenada se-
gons un criteri cronològic,
mostra la diversitat d’interessos
del dramaturg. Alguns escrits
són més clarament autobiogrà-
fics en la línia de Timebends (la
infantesa a Brooklyn, els anys
universitaris a Michigan, la vi-
sita a Turquia –amb Harold
Pinter– com a membre del PEN
Club), mentre que altres apor-
ten reflexions de signe més
històric (la Gran Depressió, el

nazisme, la Guerra i Revolució
espanyoles del 1936-1939, la
Segona Guerra Mundial, la
Guerra Freda, la Guerra del Vi-
etnam, la reunificació de les
dues Alemanyes), sociològic (els
canvis de valors en el jovent
nord-americà, la mercantilitza-
ció de les relacions interperso-
nals, la violència, la injustícia o
el racisme dels sistemes socials
contemporanis, la precaritza-
ció de les classes mitjanes) o
teatral (la “missió social” del
teatre o la seva pèrdua d’inci-
dència, els motius i les reacci-
ons que hi ha darrere de les
seves peces, les valoracions
d’altres escriptors com ara Ib-
sen, Twain i Williams).

UN TESTIMONI CRÍTIC
Els assajos de Miller constitu-
eixen un testimoni crític dels
canvis socials de la segona
meitat del segle XX. La seva
mirada es focalitza en les me-

tamorfosis de la societat
nord-americana: les mutacions
dràstiques d’hàbits i valors, de
paisatges ciutadans i vitals que
revelen el costat més execrable
del somni americà. Com a es-
pectador privilegiat, Miller
combina les vivències i les
anècdotes personals amb les
reflexions sobre l’estil de vida
nord-americà, la situació de les
institucions públiques o els
grans esdeveniments de la his-
tòria recent. Les experiències
biogràfiques s’emmarquen,
en tot cas, en un context his-
tòric que actua com a rere-
fons. La memòria sedimenta-
da enriqueix el coneixement
del passat i les malvestats del
present i brinda una mirada
diferent dels fantasmes, les
servituds o les amenaces de la
societat futura.

L’autor de Death of a Salesman
i The Crucible no s’està de de-
nunciar el “paternalisme re-

pressiu” dels àmbits públics
nord-americans, el control
exercit pels aparells coercitius
de la vida pública, la mascara-
da del patrioterisme made in
USA, la censura i deformació de
la realitat dels mitjans de perla
doble moral de la ciutadania,
l’aquiescència a l’hora d’ac-
ceptar la imposició dels pode-
rosos, etcètera. N’ofereix una
visió subjectiva que es proposa
de deixar testimoni i d’inter-
venir en l’ara i aquí. Lluny
d’aturar-se en visions superfi-
cials, parteix d’una clara cons-
ciència politicosocial de les
problemàtiques i arriba a con-
clusions lluminoses: la natura-
lesa del poder es basa en la
distorsió de la realitat, la cor-
rupció de la vida pública o la
criminalització de la discre-
pància. Siguin de la mena que
siguin, els absolutismes i els
fanatismes tenen una metodo-
logia de la por molt similar i, al

capdavall, són irremeiable-
ment nocius per als drets hu-
mans, tan violats en aquests
darrers temps.

Les anàlisis de Miller, plenes
d’un humor intel·ligent i d’una
ironia provocadora, parteixen
de l’experiència individual per
extreure’n intuïtivament unes
conseqüències de caràcter col-
lectiu. Les seves valoracions
palesen la capacitat que té
d’observar, d’escoltar i de re-
flexionar de manera crítica so-
bre tot el que l’envolta. L’inte-
rès dels seus escrits se centra
en l’exploració dels dubtes més
paradoxals, les preguntes més
inquietants i les incitacions
més agosarades per mirar de
captar la complexitat de les
problemàtiques humanes.

METÀFORA CALDERONIANA
Al correr de los años es clou amb
el text que, en català, ha estat
publicat amb el títol de La polí-
tica i l’art d’actuar. La metàfora
calderoniana del gran teatre
del món i el símil dels polítics
com a actors vindrien a ser les
dues premisses d’aquest petit
assaig farcit d’idees suggerents.
Miller hi sosté –en sintonia
amb Guy Debord i David Ma-
met– que la representació en-
vaeix la realitat quotidiana fins
a límits impensables i pertor-
badors. En aquesta conjuntura,
els polítics es dediquen bàsica-
ment a gestionar una audiència
com si fossin actors.

El paradigma dels presi-
dents de la “democràcia mo-
del” dels EUA (de Roosevelt a
Bush, passant per Kennedy,
Reagan i Clinton), autèntics lí-
ders-actors, li serveix per ex-
plorar els marges entre l’art
d’actuar i la política en l’era de
l’espectacularització. Miller ve-
rifica la manera com, en la vi-
da política, la fantasia absor-
beix la realitat i degrada l’ètica
democràtica: els principis de
l’èxit prioritzen la imitació a la
veritat i el maquillatge a l’au-
tenticitat. Com a epíleg de La
política i l’art d’actuar, el perio-
dista Francesc-Marc Àlvaro
aplica el símil a l’escena polí-
tica més propera i descriu l’e-
lenc tribal que, des del 1975,
protagonitza la tragicomèdia
hispanocatalana.

La perspectiva directa, desa-
complexada i honesta amb què
Miller observa la realitat li
permet de constatar la pro-
gressiva devaluació dels valors
més elementals i dels drets
humans bàsics. Però també de
posar sobre la taula qüestions
qualitatives com ara les condi-
cions de llibertat i democràcia,
la responsabilitat de la ciuta-
dania o, més enllà de la mer-
cantilització de les relacions i
els afectes, la vàlua intrínseca
de l’esperit humà. La voluntat
testimonial de Miller assu-
meix, per tant, la funció de
l’escriptor humanista com a
valedor de la memòria indivi-
dual i col·lectiva, com a cro-
nista que intervé en el domini
públic i que és capaç de perce-
bre les palpitacions i els dile-
mes d’uns temps convulsos, i
treure’n conseqüències críti-
ques, discutibles i –s’hi estigui
o no d’acord– estimulants.

➤ ➤ ➤
les arts del teatre, des de la
tragèdia fins al vodevil i la
farsa?”, “¿No és simplement
un estupidesa esperar consis-
tència o fins i tot coherència
d’uns candidats que [en la se-
va recerca del centre polític] es
veuen obligats a satisfer inte-
ressos contraposats?”, “¿Per
qui votem en realitat, pel per-
sonatge?”.

En la seva anàlisi sobre la
teatralització de la política,
Miller combina teoria amb
anècdotes i casos pràctics re-
cents com l’última campanya
a la presidència dels Estats
Units que va enfrontar el de-
mòcrata Al Gore amb el repu-
blicà George W. Bush. Amb
ironia i subtilesa, descriu el
duel Gore-Bush com el de dos
personatges condemants a in-
terpretar un paper que no era
el seu i que, en el seu intent
per aparèixer com a versem-

blants, acaben per no diferen-
ciar-se gaire i deixar indife-
rent l’electorat. “L’obra que no
té cap personatge al qual pu-
guem adherir-nos no té fu-
tur”, adverteix Miller, un dra-
maturg acostumat a modelar
personatges i a treballar amb
actors i que en el seu últim
assaig reflexiona per primer
cop des de fora sobre uns ac-
tors –els polítics del seu
temps– que ell no ha creat.

De la teatralitat de la polí-
tica se’n deriva una altra con-
seqüència que Miller deixa
apuntada al seu breu assaig: el
creixent paper dels mitjans de
comunicació com a crítics de
teatre. Davant la importància
que en la política actual es
concedeix a la posada en es-
cena, Miller insinua que els
periodistes opten per vèncer
la sensació d’engany inten-
tant desemmascarar per als
lectors els rituals de persuas-

sió. En aquest camí, la premsa
–farcida de crítics de teatre
camuflats, sosté el drama-
turg– acaba primant la infor-
mació sobre els detalls escè-
nics en detriment del debat
sobre propostes polítiques.

EPÍLEG EN CATALÀ
L’assaig, publicat l’any passat
als Estats Units, es clou en la
seva edició catalana amb un
epíleg del periodista Fran-
cesc-Marc Àlvaro, que porta
per títol El teatre de baixa inten-
sitat que ara es fa. L’epíleg d’Àl-
varo respon, en certa manera,
a la constant temptació que té
el lector de traslladar les con-
sideracions de l’intel·lectual
nord-americà al seu context
més immediat, el de la políti-
ca catalana i espanyola. El pe-
riodista descriu com l’actual
moment polític ve marcat per
la retirada d’escena dels grans
actors de la Transició –Adolfo

Suárez, Felipe González, Jordi
Pujol– i pel trànsit dels ac-
tors-creadors als actors-ges-
tors.

A diferència de títols més
especialitzats i també de re-
cent publicació com Marketing
político (Paidós), de l’assessora
d’Aznar Lourdes Martín Sal-
gado, La política i l’art d’actuar
és una explicació de la política
que es fa actualment per a un
públic molt ampli. Es tracta
d’un assaig que es llegeix com
si no ho fos i en què Miller,
com a dramaturg que és,
també hi aplica tècniques de
seducció literària. Un assaig
amb el qual, si bé deixa oberts
profunds interrogants, Miller
aconsegueix armar el lector
amb una bateria d’arguments
i claus d’interpretació d’a-
questes obres de teatre, en què
molts aspirants competeixen
pel paper protagonista, que
són les campanyes electorals.


