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L’assagista Salvador Cardús ha publicat un llibre sobre les convencions de l’educació

Educar per ser ben educats
A S S A I G

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

Salvador Cardús, Ben educats.
La Campana. Barcelona, 2003.

“S
ense formes no és possible
la convivència ni el pro-
grés”. Aquestes paraules,
que encapçalen el pròleg de
Josep M. Espinàs per al lli-

bre que ressenyem, defineixen amb precisió
el rerefons d’un assaig que es presenta amb
l’explicatiu subtítol de ser una defensa útil
de les convencions, el civisme i l’autoritat. A
Ben educats, Salvador Cardús aprofundeix
algunes de les idees avançades a El desconcert
de l’educació i en tants dels
articles, molts publicats a
l’AVUI, que l’assagista ha
dedicat a la temàtica edu-
cativa i que, amb bon cri-
teri, es recullen en la part
final d’aquest volum. L’o-
bra, escrita a partir d’una
proposta de la Fundació
Caixa de Sabadell per im-
partir un cicle de confe-
rències sobre civisme, ofe-
reix una contundent dis-
cussió de l’espontaneisme
educatiu que, en opinió de
l’autor, ha acabat sent una
retòrica que no tan sols
impedeix la maduració
emocional dels individus,
sinó que oculta les noves
formes de subtil discipli-
nació social d’una societat
tan compulsivament con-
sumista com la nostra.

La proposta de Cardús
ha estat analitzar la di-
mensió pràctica de la bona
educació cívica més que no
pas els seus fonaments
ètics. El seu interès ha estat
centrat, doncs, per les con-
vencions arbitràries i for-

mals més que no pas per saber quines són
les conviccions moralment recomanables.
Contra el que pugui semblar, aquest no és
un objectiu menor. Les convencions són les
rutines que ens eviten confusions i ens
permeten l’entesa amb els altres. Així doncs,
explica l’assagista, les convencions són
pràctiques, no perquè siguin bones en el
sentit moral de la paraula, sinó perquè fan
possible la convivència. Bona part dels nos-
tres problemes, explica Cardús, no els tenim
perquè siguem moralment pitjors, sinó
simplement perquè som més desorganit-
zats. També per la fallida i incompetència
d’una autoritat que ha bescanviat la pràcti-
ca de l’obediència transparent per una se-
ducció enganyosa que oculta una forma
d’exercici autoritari del poder.

Contrari a l’educació en valors, que qua-
lifica d’intents fallits d’adoctrinar, Cardús es
pronuncia a favor d’educar per ser ben
educats. L’educació cívica, ens diu l’assagis-
ta, ha d’educar per tenir el cap clar; educar
no tant per assegurar certs continguts, sinó
per garantir la coherència lògica que sus-
tenta un pensament diàfan. Certament,
subratlla l’autor, en una dictadura les con-
vencions són inevitablement reaccionàries.
Tanmateix, en una societat de lliure mercat
com la nostra el que és veritablement reac-
cionari és la manca de convencions. Abans
transgredir-les significava la fugida d’un
control abusiu i autoritari. Avui, conclou,
abandonar les convencions no és fugir sinó
lliurar-se en cos i ànima a un mercat que
ens espera amb els braços oberts.

A S S A I G

Norman Mailer, ¿Por qué
estamos en guerra? Traducció
de María Luisa Rodríguez i
Jaime Zulaika. Anagrama.

Barcelona, 2003.

E ls atemptats de l’11-S
van ser un terrible so-
trac per als Estats Units.

Els records de Dotson Rader,
testimoni d’aquells fets, ser-
veixen a Norman Mailer de
contrapunt per a una acurada
reflexió sobre les causes que
van desfermar la intervenció
nord-americana a l’Iraq. Les
coses han canviat molt des
d’aquell 20 de febrer del 2003
en què Mailer pronunciava a
San Francisco la conferència
que dóna títol al volum que
presentem. Aquells argu-
ments continuen oferint a
hores d’ara una encertada
anàlisi de les raons que van
dur el govern dels EUA a des-
encadenar una guerra contra
el règim de Saddam Hussein.
Deu anys abans, recorda Mai-
ler, el departament de Defen-
sa dels EUA, dirigit llavors per
l’actual vicepresident Cheney,
elaborava un document que
posava les bases de la doctrina
imperial que el periodista
nord-americà qualifica com
del somni essencial de George
W. Bush. Els esdeveniments
de l’11-S, explica Mailer, van
oferir a Bush i els seus l’ex-
traordinària oportunitat de
fer realitat la seva intenció. Ni
més ni menys que obtenir per
als EUA la dominació del
món. X.F.

Gustavo Lins Ribeiro,
Postimperialismo. Cultura y

política en el mundo
contemporáneo. Gedisa.

Barcelona, 2003.

L’ antropòleg brasiler
Gustavo Lins Ribeiro
ha aplegat a Postimperi-

alismo un seguit de textos que
identifiquen les tendències
actuals que, en els àmbits lo-
cal i global, impulsen els nous
mitjans de comunicació. La
seva anàlisi abasta des de la
constitució, mitjançant Inter-
net, d’una comunitat trans-
nacional virtual i imaginada
fins a la transformació de la
identitat nacional en els nous
escenaris etnogràfics configu-
rats per la globalització. El seu
propòsit ha estat contribuir a
definir, des de la seva especi-
ficitat llatinoamericana, una
comunitat de comunicació
atenta a les fronteres canvi-
ants i les identitats múltiples
i híbrides. Lins reflexiona, en
diàleg amb el multicultura-
lisme i el postcolonialisme,
sobre la possibilitat de verte-
brar les diferents cosmopolí-
tiques que, més enllà de la
reproducció infinita de pers-
pectives particulars, permetin
afrontar l’imperialisme exer-
cit pel capitalisme transnaci-
onal que domina el present.
La seva reflexió és una contri-
bució a la configuració de
discursos i polítiques contra-
hegemòniques a la globalit-
zació capitalista. X.F.

La poma mossegada
T E A T R E

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

Gerard Vàzquez i Jordi Barra, El retratista.
Arola. Tarragona, 2003.

N
o és habitual que els autors
contemporanis s’animin a cul-
tivar un gènere de tan poca vi-
gència com el drama històric.
Encara és menys freqüent que

dos dramaturgs relativament joves es po-
sin d’acord per treballar a quatre mans en
una obra ambientada a l’Anglaterra del
segle XVI. Però més sorprenent resulta
encara comprovar que el fruit de la seva
col·laboració és una obra rodona, ben es-
tructurada i que, en alguns passatges,
frega la brillantor: gairebé perfecta.

Que El retratista contingui tot el que cal
per agradar i fins i tot alguna cosa més
potser no és tan extraordinari si observem
el voluminós currículum dels barcelonins
Gerard Vàzquez (1959) i Jordi Barra (1965),
dos deixebles de José Sanchis Sinisterra

prou bregats no només en l’àmbit de l’es-
criptura dramàtica sinó també en el mitjà
radiofònic, una escola teatral no gens
menyspreable tot i que ridículament ex-
plotada per aquestes contrades (però això
és una altra història).

PARTINT D’UN FET VERÍDIC
Per alçar l’estructura de la seva peça, el
tàndem Vàzquez/Barra ha fantasiejat amb
un fet verídic: el disgust profund que va
sentir Enric VIII en conèixer la que havia
de ser la seva cinquena dona, Anna de
Cleves, després d’haver-ne quedat encisat
en veure-la retratada pel seu pintor de
cort, Hans Holbein. El quadre es conserva
al Louvre (datat del 1539) i ens mostra una
gran senyora teutona ricament empolai-
nada i de faccions correctes, tot i que poc
seductores. Què va veure el rei en directe
que no mostrava el retrat? Com que no es
pot dubtar de l’habilitat de Holbein, un
dels pintors de més renom de la seva
època, els autors han elaborat una curiosa
intriga de palau fonamentada en dos te-
mes principals: la naturalesa de l’atracció

eròtica i les relacions entre l’art i el poder.
El retratista presenta una construcció

admirable (dues seqüències diegètiques
paral·leles, separades quinze anys en el
temps, que convergeixen en una escena
final compartida) i recull amb dignitat el
testimoni d’aquest suggeridor subgènere
literari que té per protagonista un pintor
enfrontat al repte de no limitar-se a copiar
la realitat, sinó a expressar el que s’amaga
al seu darrere. El Frenhofer de Balzac, el
Chartkov de Gógol, el Claude Lantier de
Zola i l’Elstir de Proust, creadors de ficció
entossudits a arribar al fons del seu ofici,
s’encarnen aquí en Holbein, que revela al
seu ajudant Thomas Owen el secret de
l’art veritable amb un exemple ben bonic:
una poma mossegada es pot pintar només
pel costat intacte, però d’alguna manera
misteriosa també s’haurà de veure el cos-
tat ocult, la imperfecció o la singularitat
dissimulada, per tal que sigui una repre-
sentació única d’aquella poma, alhora
idèntica i diferent de les altres. Conclusió
sentenciosa del mestre: “El món no és el
que veus!”.


