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La persistent presència
del passat

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

A S S A I G

Santi Vila, Elogi de la memòria.
Records, silencis, oblits i

reinvencions. Premi d’assaig
Joan Fuster. Edicions 3 i 4.

València, 2005.

E
l passat, sigui el de
cada individu parti-
cular o el que ens
ateny com a col·lecti-
vitat, reapareix, una

i altra vegada, en el nostre pre-
sent. La seva presència, de fet,
és indefugible a l’hora de con-
formar les identitats personals
i col·lectives. No és, però, el pas-
sat com a acumulació de fets el
que afaiçona la identitat, sinó
únicament el passat reviscut i
transformat en memòria. És a
dir, els records, però també els
significatius i indispensables
oblits. Ho explicava amb encert
Ernest Renan quan afirmava,
en una coneguda conferència
pronunciada a la Sorbona de
París l’11 de maig del 1882, que
“l’essència d’una nació és que
tots els individus tinguin mol-
tes coses en comú i que tots
hagin oblidat moltes coses”.

Sobre aquesta doble dimen-
sió de la memòria ha reflexio-
nat Santi Vila, professor d’his-
tòria contemporània a la
Universitat de Girona i regidor
a l’Ajuntament de Figueres, a
Elogi de la memòria, un exhaus-
tiu examen dels records, silen-
cis, oblits i reinvencions que re-
visa amb suma atenció els usos
i abusos que se’n fan des del
present. L’obra, que va ser pre-
miada amb el premi Joan Fus-
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Santi Vila és professor d’història contemporània

‘Formación del espíritu liberal’
M A N E L Z A B A L A

T E A T R E

Josep Robrenyo, Teatre Català.
Arola Editors.

Barcelona, 2005.

J
osep Robrenyo (Barce-
lona, 1783 - Mar del
Carib, 1838) és, en pa-
raules de Joaquim
Molas, “l’autor català

més popular del primer terç
del segle XIX”. El seu és un te-
atre de propaganda enfront
de la reacció (els carlins) i a
favor del progressisme (els li-
berals). La veritat és que pre-
fereixo el Robrenyo poeta del
Sermó de les modes al drama-
turg de L’Hermano Bunyol, el
pare Carnot a Guimerà, si més
no un s’estalvia el discurs
abrandat de tant militar sal-

vapàtries. Robrenyo va ser un
liberal militant, la seva obra
dramàtica serveix més a un
ideal que no a la literatura; si
utilitza els recursos de la farsa
popular és perquè se’n sap ser-
vir i li va bé com a eina pro-
pagandística: “Quants amb
capa religiosa / virtut santa
aparentaven, / i lo que més
apreciaven / era vida tan oci-
osa”.

LES DIFERENTS OBRES
Al primer volum hi ha les
peces polítiques del Trienni
Liberal (1820-1823) –Mossèn
Anton en les muntanyes del Mont-
seny, El Trapense, Numància de
Catalunya i La fugida de la re-
gència de la Seu d’Urgell– més El
Sarau de la Patacada (1825) i Lo
jaio de Reus (1832), dos sainets
de costums sense intenció
doctrinària. Al segon hi ha

ter d’assaig en la 23a edició
dels premis Octubre, parteix
del renovat interès per la me-
mòria històrica en el món con-
temporani que, com detalla
l’autor, impregna no tan sols
monuments, carrers i celebra-

A S S A I G

Eva Bach i Pere Darder,
Des-educa’t. Una proposta per

viure i conviure millor.
Edicions 62. Barcelona, 2005.

En un llibre recent que no
hauria de passar inadver-
tit, Michel Lacroix (El culte

a l’emoció, La Campana) ens ad-
vertia dels perills de l’emoció.
El filòsof francès definia el ca-
ràcter emocional de la nostra
època i ens advertia davant el
que qualificava com una emo-
ció frenètica i trepidant, però,
al capdavall, poc profunda. Els
pedagogs Eva Bach i Pere Dar-
der ens apropen amb Des-educa’t
a l’altra cara de l’emoció i apos-
ten per incorporar els senti-
ments a la vida personal i pro-
fessional. Al seu entendre, el
descobriment de la intel·ligèn-
cia emocional representa un
gir copernicà en la concepció
de l’ésser humà que deixa de-
finitivament enrere les visions
simplistes que afirmen que les
emocions comporten proble-
mes i s’han de controlar. És im-
prescindible, expliquen Bach i
Darder, educar-nos de nou: re-
considerar tantes maneres de
fer que no tenen prou en comp-
te que la intel·ligència emoci-
onal no és una intel·ligència
afegida, sinó que és la base de
la resta d’intel·ligències i ha de
ser la base de l’educació. Al cap
i a la fi, conclouen els autors,
créixer com a persones no con-
sisteix tan sols a adquirir nous
coneixements. X.F.

Marc Lavoie,
La economía postkeynesiana. Un
antídoto del pensamiento único.
Traducció d’Alfons Barceló.

Icaria. Barcelona, 2005.

Els economistes neolibe-
rals aposten per una po-
lítica basada en l’auste-

ritat, la liberalització i les
privatitzacions com a mesures
imprescindibles per contenir
la inflació, preservar el tipus
de canvi i crear llocs de treball
estables. Aquestes recomana-
cions, que constitueixen l’eix
que vertebra l’anomenat con-
sens de Washington, són con-
testades per l’economista ca-
nadenc Marc Lavoie, que
presenta l’economia postkey-
nesiana com una alternativa
al neoliberalisme. La doctrina
neoliberal, explica Lavoie, pos-
tula una societat que basa el
seu benestar en l’austeritat i
una competència desenfrena-
da. Per contra, la teoria
postkeynesiana es fonamenta
en la cooperació i discuteix el
que l’autor qualifica com una
aplicació elemental de la teo-
ria neoclàssica. Entre altres
afirmacions Lavoie postula
que el creixement de la de-
manda no produeix necessà-
riament un increment de
preus; que l’augment dels sa-
laris no provoca un augment
de l’atur; i, també, que els
mercats, al contrari del que
pensen els neoliberals, han de
ser regulats per garantir el
bon funcionament de l’eco-
nomia. X.F.

cions, sinó també condecora-
cions i preàmbuls de lleis.

Un ampli recorregut per la
trajectòria d’escriptors, artis-
tes i polítics que reuneix, entre
molts altres, Doris Lessing,
Jorge Semprún i Salvador Dalí,

més peces polítiques del
segon període absolutista de
Ferran VII (1823-1833) –L’expa-
triat en sa pàtria, La calúmnia

descoberta i La Unió o la tia Se-
callona–, les de la primera
guerra carlina –L’Hermano Bu-
nyol, el Pare Carnot a Guimerà–,
un entremès per a ombres xi-
nesques –L’alcalde sabater– i
tres diàlogos per a escarnir fac-
ciosos a més de molts (ep, que
no tots) “bisbes, frares, cape-
llans, abats, monges, sagris-
tans i gent a ells arrimada”.

PÚBLIC POBRE I ANALFABET
Josep Robrenyo, per bé que
intel·lectual, escriu en gran
part per a un públic pobre,
analfabet i manipulable. No
és que Robrenyo fos un de-
magog per gust, potser era
l’única manera de fer-los pas-
sar el seu missatge. L’estudi in-
troductori al Teatre Català de
Robrenyo l’ha fet Pere Angue-
ra i és força aclaridor pel que
fa al dramaturg i al seu temps.

sosté la notable meditació
sobre la naturalesa de la me-
mòria que ofereix Santi Vila.
L’autor, per revisar les dife-
rents particularitats de la me-
mòria, s’endinsa en els mo-
ments més decisius de la
història del segle XX que li ser-
veixen per examinar una i
altra vegada la persistent pre-
sència del passat.

ITINERARI DE LA MEMÒRIA
La Guerra Civil Espanyola, les
dues guerres mundials, l’Ho-
locaust i el gulag soviètic con-
formen un itinerari al llarg del
qual Vila enumera els diferents
matisos de la memòria, que
abasten des de la fèrtil memò-
ria constructora i la memòria
refugi –aquella actitud nostàl-
gica que sobredimensiona el
passat fins a idealitzar-lo– fins
a la memòria inventada i la
memòria indòmita, d’imprevi-
sibles i sovint fatals conse-
qüències.

L’exercici de la memòria, ex-
plica en síntesi l’autor, està ben
lluny de ser un procés fàcil i in-
nocent. No ha d’estranyar,
doncs, que la seva gestió esde-
vingui, per definició, conflic-
tiva. Tampoc que el seu exerci-
ci sigui radicalment polièdric.
Que en uns casos sigui indis-
pensable el record, mentre que
en altres, perquè la vida sigui
vivible, l’oblit sigui indefugi-
ble. Que en unes ocasions, la
memòria permeti construir
sobre el passat present i futur
i, en unes altres, quan la me-
mòria s’entesta sobre ella ma-
teixa, esdevingui no tan sols es-
tèril i inoperant, sinó també
malaltissa i perjudicial.
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