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El filòsof alemany Arthur Schopenhauer de jove

A les portes de Tebes
A S S A I G

M . V E L O Y P L A N A S

Arthur Schopenhauer,
L’art de tenir sempre raó.
Edició de Franco Volpi.

Traducció de Carles Sans.
Empúries. Barcelona, 2005.

A
mb L’art de tenir sempre
raó Arthur Schopen-
hauer (1788 - 1830)
ens ensenya a discu-
tir: més enllà de la

seva validesa, ens mostra com
hem de manipular els raona-
ments del nostre adversari a fi
que es tinguin per falsos, i, al
contrari, com hem de presentar
els nostres per tal que es consi-
derin vertaders. I és que, con-
vençut de la “perversitat de
l’ésser humà”, Schopenhauer
concep la discussió com un
duel en el qual els adversaris,
igual que els contrincants d’es-
grima, no busquen la veritat en
comú, sinó la victòria de l’un
sobre l’altre. Així, en trenta-vuit
estratagemes, ens indica com
hem de confondre el nostre
contrincant, com tergiversar
els seus arguments i, fins i tot,
la manera com hem d’actuar
quan l’adversari és reconegu-
dament superior i la nostra
animalitat ens impulsa a mos-
trar-nos “insolents, pèrfids, ul-
tratjants i grollers”.

De ben segur, el lector ac-
tual queda encantat amb el to

mordaç d’aquest opuscle i, si
no desconfiés del seu sentit de
la ironia, el recomanaria a un
bon grapat de contertulians i
polítics. Per això, avui pot cri-
dar l’atenció que L’art de tenir
sempre raó no es publiqués en
vida de l’autor. ¿Com és que
no? A Parerga y Paralipómena,

obra redactada el 1851, vint
anys després d’aquest opuscle,
Schopenhauer dóna les raons
que el decideixen a no publi-
car-lo: “En la revisió que he
iniciat ara d’aquell meu antic
treball, trobo tanmateix que
un tractament tan exhaustiu i
minuciós de les vies recorre-

gudes i dels trucs que utilitza
la comuna naturalesa huma-
na per vigilar els defectes ja no
s’adiu amb el meu tempera-
ment, i per això la deixo de
banda”. I encara afegeix: “Po-
sar-me ara a il·lustrar tots
aquests amagatalls de la limi-
tació i la incapacitat, germa-
nes de la tossuderia, de la va-
nitat i de la deshonestedat, em
provoca nàusees”.

Aquesta obra, però, no és,
com dóna a entendre Scho-
penhauer, menor i insubstan-
cial. Ben al contrari: com ens
recorda Franco Volpi en el
sintètic i excel·lent assaig que
completa la present edició,
L’art de tenir sempre raó pertany
a la vigorosa tradició de la di-
alèctica, del raonament. Volpi
situa l’aparició de la dialèctica
a l’Atenes democràtica del se-
gle V, i en repassa les concep-
cions més significatives: des
de Zenó, que la concep com
l’art de la contradicció, fins a
Plató, per a qui la dialèctica és
el mètode per obtenir un sa-
ber cert. Aquesta última con-
cepció, que equipara dialècti-
ca i ciència, és la que s’imposa
en la filosofia occidental fins a
l’arribada de l’escepticisme
modern, el qual, d’alguna
manera, culmina amb Kant,
per a qui la dialèctica ha de
resoldre les contradiccions a
les quals es veu abocada la raó.

En aquest punt cal recordar
que l’obra de Schopenhauer

vol ser hereva de la filosofia de
Kant i que té com a principal
rival Hegel. Així, mentre que
per Hegel el fet que la dialèc-
tica sigui contradictòria sig-
nifica que coneix l’absolut, ja
que la totalitat només es pot
expressar mitjançant la con-
tradicció, per Schopenhauer
aquest argument és senzilla-
ment absurd. És més, la dia-
lèctica mateixa és essencial-
ment absurda, perquè impe-
deix que l’home, guiat per
“una cega voluntat de viure”,
pugui traspassar el “vel de
Maia” que el separa del nou-
men, de l’ésser del món, de la
voluntat universal que s’oposa
a tota manifestació d’indivi-
dualitat, inclosa la raó.

REFERÈNCIES I MODELS
Val a dir que aquest rebuig de
la raó en tant que ideal no
respon només al tempera-
ment romàntic (i, de vegades,
també exacerbat) de Schopen-
hauer, sinó que també obre
una manera de pensar que,
allunyada de la tradició racio-
nalista occidental, busca refe-
rències i models en les filoso-
fies presocràtiques, tan pro-
peres a les místiques orientals.
I si tenim en compte que
aquesta manera de filosofar
ha donat succesors de l’alçada
de Nietzsche, el Wittgenstein
de la segona època i Cioran,
no podem deixar d’admirar la
proposta de Schopenhauer.

Per tot això, la lectura d’a-
quest L’art de tenir sempre raó,
més enllà de la italianitzant
traducció, resulta apassio-
nant, i ens recorda per què
Schopenhauer deia que la seva
obra era com una “Tebes de
cent portes”: sigui per on sigui
que s’entri, sempre s’arriba al
centre.
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L’actriu Margarida Xirgu

Una actriu mítica
A S S A I G

J O A N A G U T

Antonina Rodrigo,
Margarita Xirgu. Flor del

Viento. Barcelona, 2005.

M
argarida Xirgu ha
estat una llegenda
per a un parell o
tres de generaci-
ons de professio-

nals o amants del teatre. Quan
va morir el 1969 a Montevideo,
a l’edat de 81 anys, després de
trenta-tres anys d’exili, no que-
dava gaire gent que l’hagués
vista actuar. L’actriu desaparei-
xia, però restava el mite.

Antonina Rodrigo és una
granadina resident a Barcelona
que ha dedicat una bona part
de la seva tasca professional a
confegir estudis biogràfics de
personatges destacats de la his-
tòria contemporània catalana i
espanyola. Destaquen les seves
monografies sobre Salvador
Dalí, Federico García Lorca, Jo-
sep Trueta i Mariana Pineda,
entre d’altres. Darrerament ha
publicat la biografia Una mujer
libre (Flor del Viento, 2002), que
estudia la vida d’Amparo Poch i
Gascón, metgessa i anarquista,
que ha suposat el rescat d’una
dona silenciada, important fi-
gura femenina de la Segona
República, la Guerra Civil i
l’exili.

Antonina Rodrigo va publi-
car el 1974 aquesta biografia
que ara reapareix revisada i
ampliada, en el centenari del
debut de l’actriu catalana.

L’ACTRIU I EL SEU TEMPS
Margarita Xirgu, subtitulada Una
biografía, és una completíssima
obra que descriu, analitza i va-
lora la tasca professional de la
mítica actriu i del seu temps. Va
néixer a Molins de Rei el 1898
en el si d’una família obrera.
Després de passar per Girona,
els Xirgu es traslladaren a Bar-
celona, al carrer Jaume Giralt,
molt a prop d’on havia nascut
Joan Maragall, quan la Marga-
rida té vuit anys. Som al tom-
bant de segle en una Barcelona
agitada per les lluites socials i la
consolidació de la burgesia in-
dustrial. És una Barcelona con-
vulsa, que aviat se’n dirà la
Ciutat de les Bombes o Rosa de Foc,
farcida d’ateneus populars i te-
atres d’aficionats. Serà en
aquest marc que la joveneta
Margarida farà els primers pas-
sos en el món de Talia al mateix
temps que treballarà en un

obrador de passamane-
ria.

A finals del 1906 Mar-
garida Xirgu va debutar
com a actriu professio-
nal amb la interpretació
del personatge Blanca de
Mar i cel, d’Àngel Guime-
rà. Al cap de pocs dies
s’incorporarà al Teatre
Íntim d’Adrià Gual i en
poc més d’un parell
d’anys la seva fama
“d’actriu excelsa” s’hau-
rà consolidat a Barcelo-
na. Durant una dècada
llarga Margarida Xirgu
va ser l’estrella rutilant
del teatre català fins que,
empesa per l’èxit, va
anar a Madrid i a Amè-
rica. És impressionant
repassar la llista d’obres
protagonitzades per la
Xirgu durant aquesta època.

Entre el 1920 i el 1935 regna
en l’escena espanyola. S’ha
convertit en l’actriu preferida
dels autors espanyols del mo-
ment. En 1927 la Xirgu va es-
trenar al teatre Goya, de Bar-
celona, Mariana Pineda, de Gar-

cía Lorca, amb el qual va man-
tenir una profunda amistat. La
proclamació de la República
l’agafa a Madrid actuant al Te-
atro Muñoz Seca, on a la porta
va saludar Cipriano Rivas Che-
rif, cunyat d’Azaña, amb un
estentori “¡Viva la República!”.

El febrer del 1936 la compa-
nyia teatral de Margarida Xirgu
debuta al Teatro de la Comedia
de l’Havana. S’iniciava així un
exili que duraria trenta-tres
anys. Margarida Xirgu triomfa-
ria en les principals capitals
americanes fins a mitjan dels

anys 50, poc després de
ser nomenada directora
de l’Escuela de Arte Dra-
mático de Montevideo.

La biografia d’Antoni-
na Rodrigo no solament
posa en relleu la magis-
tral figura de l’actriu, si-
nó que descriu tota una
època, especialment la
de l’Espanya dels anys 20
i 30. Potser en l’obra hi
trobem a faltar més re-
ferències a la vida perso-
nal de la Xirgu, una do-
na que restà a l’ombra
darrere l’artista.

Per més que Margari-
da Xirgu es convertís en
una magnífica actriu en
llengua castellana, mai
no va oblidar els seus
orígens. Avui és enterra-
da al cementiri de Mo-
lins de Rei i la seva figura

mítica encara plana sobre el
món de l’escena catalana. Tal
com diu Ricard Salvat en el
pròleg: “Tots els homes i les
dones de teatre d’aquest país
hem d’agrair a Antonina Ro-
drigo que hagi escrit aquest
llibre”.


