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Octavi Egea va néixer a Barcelona el 1946

L’infant terrible
T E A T R E

A R T U R P A S C U A L

Octavi Egea,
J.R.S., de dotze anys.
Columna/Romea.

Barcelona, 2003.

D
eterminats mo-
ments històrics
semblen haver es-
tat propicis per a
l’aparició de nens

prematurament madurs. Així
va passar durant el període
d’entreguerres, després que
tota una generació d’adoles-
cents fos arrossegada a con-
vertir-se acceleradament en
carn de canó, si no en orfe
suport de joves vídues (les se-
ves mares o les mares dels
companys morts). Aquests he-
rois precoços no van trigar a
tenir els seus cantors, els Coc-
teau, Gide, Radiguet i altres
paladins de l’emancipació
forçosa, enamorats d’una idea
tràgica de la pubertat i capti-
vats per la protèrvia dels efebs,
tan semblant a la dels adults
però envoltada d’una aurèola
fascinant de monstruositat.

Per un instant, Octavi Egea
(Barcelona, 1946) aconsegueix
que a J.R.S., de dotze anys hi
ressoni un eco d’aquells he-
rois poderosos i infantils: el
Dargelos de Les enfants terribles,
l’exuberant Thomas l’imposteur,
l’Olivier de Les faux-monnayeurs,
el narrador de Le diable au
corps, totes quatre obres que
foren escrites durant la dèca-
da de 1920.

La seva criatura es diu Òs-
car, té disset anys, és estudi-
ant i ha escrit una novel·la
madura de pederàstia i crim;

per damunt de tot, ens ne-
guiteja amb la seva insolèn-
cia, el seu cinisme i la seva
capacitat de manipulació. Pe-
rò el miratge d’una persona-
litat que endevinem tortura-
da ben just si arriba a brillar
a la segona escena.

La nostra època també és
abundosa en joves amb apa-
rença d’homes, nois de quinze
anys prematurament desen-
volupats que exhibeixen peus
enormes i veuasses agressives.
El medi fa que semblin encara
més grans, perquè la infanti-

lització de les societats pròs-
peres produeix adults d’una
puerilitat insuportable que
mai no es cansen d’admirar
l’espectacle de la joventut
agosarada.

No és casualitat que a l’obra
d’Egea el contrapunt a Òscar
l’ofereixi Ulisses, un home
amb mig segle a l’esquena,
escriptor de llibres juvenils
constantment embadalit amb
la malícia del nen terrible,
atret per les pàgines de por-
nografia infantil d’Internet i
pederasta en potència.

‘PSYCHOKILLER’ ESQUEMÀTIC
Malauradament, ja hem dit
que la cosa no rutlla. Tot just
esbossat un noi tan promete-
dor, cínic, intel·ligent i pro-
fund en la seva depravació, es
desinfla fins a esdevenir l’es-
quemàtic psychokiller adoles-
cent; el personatge pertorba-
dor passa a ser un pertorbat;
la seva suposada sensibilitat
malaltissa, el seu atreviment i
la seva fragilitat explosiva s’a-
dapten als temps que vivim:
una altra víctima d’Internet.

Tot monstre perd la seva
màgia i la seva raó de ser
quan és comú i accepta una
explicació perfectament lògi-
ca. ¿Caldrà empresonar Òs-
car, puix que ha arribat a l’e-
dat penal? Passem la paraula
a psicòlegs, sociòlegs, crimi-
nòlegs, sacerdots, policies,
juristes i altres professionals
convenientment adults, la
probitat dels quals ningú no
posa en dubte tot i que cada
nit, molt secretament, nave-
guin per mars obscurs en un
onatge que no deixa sentir les
rialles innocents dels nens de
debò.

A S S A I G

Mario Bunge,
Cápsulas.
Gedisa.

Barcelona, 2003.

L’ argentí Mario Bunge
(Buenos Aires, 1919) és
un prestigiós filòsof de

la ciència, especialitzat en
l’estudi dels fonaments de la
física i l’epistemologia, que, al
llarg de la seva dilatada carre-
ra, ha estat honorat amb di-
versos premis, entre els quals
cal destacar el premi Príncep
d’Astúries en humanitats i
comunicació que va rebre
l’any 1982.

Actualment és professor del
departament de filosofia de la
Universitat McGill de
Mont-real, al Canadà, on ocu-
pa la càtedra Frothingham de
lògica i metafísica.

A la seva àmplia producció,
que abasta més de quaranta
obres, hi afegeix ara Cápsulas,
un petit llibre que confessa
haver escrit per divertir-se i
divertir tota mena de lectors.
Una excel·lent ocasió per
apropar-se al seu pensament
a través d’aquestes breus però
estimulants càpsules, en què,
amb llenguatge senzill, ens
invita a un recorregut pels
seus interessos i preocupaci-
ons. Des d’impressions de
persones que ha tractat –de
Popper fins a Kuhn i Feyera-
bend– fins a les qüestions
que el preocupen i les idees
que l’han apassionat des de
sempre. X.F.

Antoine Basbous,
Les claus de Bin Laden.

Traducció de Pau Oliva.
Pagès Editors.

Lleida, 2003.

L’ Aràbia Saudita va ser
fundada per un pacte
establert l’any 1744

entre el príncep guerrer Bin
Saud i l’imam Bin Abdelwa-
hab. Des de llavors, des de fa
dos-cents cinquanta anys, du-
es dinasties governen Aràbia,
la dels Saud, que dóna nom al
país, i la dels ulemes wahha-
bites. Aquests últims, ba-
sant-se en una lectura literal
de l’Alcorà, professen un Is-
lam bel·licós que rebutja el
món modern i predica la
guerra santa contra els no
creients.

És la ideologia que inspira
Osama Bin Laden i Al-Qaida,
l’organització que va crear
l’any 1988, tal com recull el
politòleg francès Antoine
Basbous a Les claus de Bin La-
den. L’autor avalua la pene-
tració del wahhabisme en
l’ampli arc islàmic que s’es-
tén des de Mauritània fins als
confins de la Xina i analitza
les conseqüències de l’immi-
nent distanciament entre
nord-americans i saudites ar-
ran dels atemptats de l’11 de
Setembre a Nova York i Was-
hington. Basbous també exa-
mina les claus de l’amenaça
del terrorisme islàmic i iden-
tifica el nou escenari geoes-
tratègic que ha sorgit amb el
nou segle. X.F.

Individualisme liberal
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Friedrich A. Hayek, Camí de
servitud. Traducció de Roser

Berdagué. Proa.
Barcelona, 2003.

E
dicions Proa presen-
ta la traducció cata-
lana de Camí de servi-
tud, un llibre que,
publicat originària-

ment a Anglaterra la prima-
vera del 1944, ha esdevingut
un clàssic del pensament po-
lític contemporani. El seu au-
tor, l’austríac Friedrich A. Ha-
yek (1899-1992), va ser un pi-
oner de la teoria monetària i
un dels principals defensors
del liberalisme del segle XX. La
seva feina com a economista
va ser reconeguda l’any 1974
amb el premi Nobel d’econo-

mia, guardó que va rebre
conjuntament amb l’econo-
mista socialdemòcrata suec
Gunnar Myrdal.

Camí de servitud no és, tan-
mateix, un llibre d’economia,
sinó una magna declaració
política en favor del liberalis-
me que, escrita en plena Se-
gona Guerra Mundial, és tam-
bé un pronunciament en con-
tra del totalitarisme.

La tesi del seu autor és que
la idea col·lectivista de dotar
el govern d’un creixent con-
trol econòmic no conduiria a
la utopia que pressuposen els
socialistes, sinó als horrors
de l’Alemanya nazi i de la
Itàlia feixista. Hayek, a Camí
de servitud, celebra l’indivi-
dualisme com una de les ca-
racterístiques més destaca-
des de la civilització occi-
dental i recusa no tan sols el
totalitarisme nazi, sinó tam-

bé l’estalinisme, que no s’es-
tà de qualificar de
superfeixisme. La idea de
planificació econòmica de-
fensada pel socialisme no
significa, al seu entendre,
més que la supeditació de
l’individu al servei d’abstrac-
cions de difícil definició com
ara el benestar social i el bé
de la comunitat.

LA PLANIFICACIÓ CENTRAL
D’altra banda, en aquest lli-
bre Hayek qüestiona, gairebé
cinquanta anys abans de la
caiguda del Mur de Berlín,
les insuficiències econòmi-
ques de la planificació cen-
tral. Per contra, explica, és la
lliure competència la que
sustenta la idea de democrà-
cia, a la vegada que, mitjan-
çant el sistema de preus, ga-
ranteix el progrés econòmic
que l’autor austríac defineix

com “l’única oportunitat que
tenim de construir un món
decent”.

El raonament de Hayek re-
presenta una particular ori-
entació del liberalisme que, a
diferència d’altres autors com
ara Rawls i Dworkin, emfatit-
za una noció de llibertat cen-
trada en la protecció de l’es-
fera individual. Una societat
lliure, assenyala Friedrich
Hayek, no es fonamenta en la
recerca d’igualtat, sinó en
l’ordre espontani produït pel
mercat. La seva defensa d’una
actuació restringida de l’Es-
tat, sobretot a l’hora d’esta-
blir el marc dins del qual
l’individu és lliure per definir
els seus objectius, fa de Hayek
un dels teòrics del liberalisme
llibertari i situa Camí de servi-
tud com un text de referència
de les actuals polítiques neo-
liberals.


