
C onec tants racionalistes
contumaços que han per-
dut el fervor per les idees

exactes i les veritats absolutes que
les elucubracions de Julian Bar-
nes (Res a témer, Angle editorial,
2010) a propòsit dels paral·lelis-
mes entre religió i ficció em pro-
dueixen més satisfacció del que
fóra aconsellable. Al capdavall, la
suspensió de la incredulitat, que
tot lector de ficció accepta davant
dels impossibles que els novel·lis-
tes solenemprar comfets irrefuta-
bles, no dista gaire, com escriu
Barnes, del reconeixement actiu
de la creença. Aquesta és la
qüestió, perquè, educats en la
convicció que no és bo que el co-
neixement i les emocions s’entre-
lliguen, com es pot fer possible la
renúncia a les incredulitats en fa-
vor de la satisfacció de senti-
ments, a vegades tan elementals?
Deixar passar aquestes eufòries
emotives implica necessàriament
alinear-se en contra de la veritat?
La fórmula triada per
Barnes com a inici, “No
crec enDéu, però el tro-
bo a faltar”, no és sola-
ment una manera efi-
caç de començar el lli-
bre, sinó l’anunci d’un
dels assumptes que el
recorre de dalt a baix i,
sobretot, una incitació
perquè el lector el trie
com a senda per a tra-
vessar el boscde signifi-
cats. I la seua definició
de la ficció i/o religió
com “un relat ben bo-
nic i ben fet que conté
mentides dures i exac-
tes” ens hauria de ser-
vir per a aquest
propòsit. Ocorre, tan-
mateix, que la manera
de ferdeBarnes ésmas-
sa perspicaç perquèpu-
ga ser reduïda a as-
sumptes únics. De fet,
aquesta és la seua vir-
tut més destacada: no
deixar-se endurper l’es-
quema de l’exposició sil·logística-
ment desenvolupada i optar, en
contraposició, pels fragments que
funcionen com les peces d’un es-
plèndid i exuberant dibuix final.
Així, els assumptesmenors esdeve-
nen també protagonistes d’ex-
cepció, perquè aturen o, encara
millor, deixen en suspens, el pro-
cés de significació global i perquè
permeten que el lector s’hi impli-
que més fins a posar-lo en el des-
tret d’haver d’esperar a la fi per a
fer-ne balanç o aprofitar qualsevol
de les nombroses ocasions que se
li presenten per a pensar-hi i dir-
hi la seua. Per bé que el llibre tin-
ga la mort com a protagonista,
com podem passar per alt, per
exemple, les reflexions a propòsit
dels escriptors que són sensibles,
perspicaços, savis, generalitza-
dors i particularitzadors (els adjec-
tius són deBarnes), però solament
al seu escriptori i en els seus lli-
bres? L’anècdota deBertrandRus-
sell confessant que, passejant amb
bicicleta per una carretera rural,
s’adonà de sobte que ja no estima-
va l’Alys, la seuaprimeradona,me-
reix el quadre d’honor. Imés enca-
ra, el comentari consegüent de

Barnes proposant que els filòsofs
esmantinguen lluny de les bicicle-
tes o que se’ls impedisca el matri-
moni. I compodemoblidar el Bar-
nes estudiant de filosofia aOxford,
convençut finalment que calia
abandonar aquells estudis obse-
dits pel propòsit de filosofar més
que per l’explicació del món i per
la manera de viure-hi millor? En
realitat, si l’espai d’ombra que om-
pli els límits entre ficció i religió és
un dels camins proposats, aquest
altre recorregut, el de la
contraposició entre la visió
filosòfica i literària del món, enca-
ra tocamés el cor del llibre deBar-
nes, Perquè la literatura, segons
l’escriptordeLeicester, “sí que ens
diu en què consisteix realment el
món”. No troben vostés també
raons de sobres per a aturar-s’hi i
opinar? En aquesta polèmica so-
bre què és elmón i què hemde fer
per a viure-himillor, qui s’ho fica a
la butxaca? Els filòsofs? Els lite-
rats? Barnes opta per la literatura

i no és gratuït que, en un llibre
dedicat a esbrinar els perquès de
lanostrapor a lamort, és a dir, per
a explicar en què consisteix una
part significativa del món, hi haja
un lloc especial per a la reflexió
sobre lesmaneres com la ficció re-
trata la realitat que hem de viure.
Deu ser perquè, al capdavall, Bar-
nes fa més de filòsof del que hau-
ria volgut o, si vostés volen, per-
què s’ha situat en un territori on
els límits són també afortunada-
ment boirosos. O és que hi ha cap
altra manera d’entendre la seua
definició del creador de ficcions,
del novel·lista, com aquell “que se
serveix de mentides per explicar
la veritat i de veritats per explicar
mentides”? Sense dubte, té més
raó que un sant quan afirma que
el seu territori és els dels intersti-
cis de la ignorància.

O pinar és perillós. I no
sols de política o de la
sogra o del nóvio d’una

amiga. Qui opina—qui opina sin-
cerament— se la juga. Si un vol
tindre molts amics i caure bé, si
un vol que el conviden a piscola-
bis, ha de donar sempre la raó,
ha de seguir la veta, o bé callar i
fer-ho veure. La societat és així:
qui vol progressar ràpidament
ha de fer la rosca. La sinceritat,
quan es fa la contra, és una font
d’enemics. Opinar és perillós,
també, en cultura. Un ha de me-
surar molt les seues paraules,
un ha de saber qui té davant,
quin és l’auditori. Un no pot dir,
en uns cercles determinats, que
el sorollisme és una epidèmia, o
que Dalí no feia pintura, sinó
cromos, o que els llibres del Ga-
la o el Zafón són… En fi: perillós.
Cal, també, un vocabulari
respectuós. Tot es pot dir d’una
altra manera. Ara bé: qui som
nosaltres per a erigir-nos en jut-
ges? No jutges i no seràs jutjat,
diuen. Però, per què no hem de
jutjar? Per què no hem de ser
jutjats? Jutjats amb justícia, vu-
ll dir. Jo sí que vull ser jutjat.
Rectifique: no jo, la meua obra
(a mi que em deixen tranquil, si
no fique el dit a l’ull de ningú). I
vull que siga jutjada perquè això
m’ajuda, em fa millor. De fet,
constantment em jutge. A mi, i
lameua obra. Sóc partidari, tam-
bé, dels cànons, amb tot el que
tenen d’arbitraris i d’imperfec-

tes. Els cànons lliures de prejudi-
cis, s’entén, dictats pel plaer i la
intensitat de l’experiència.
Quan pregunte als amics per
obres que els han colpit, m’ale-
gre si em donen opinions
insòlites o parlen d’autors que
desconec. És difícil trobar opi-
nions insòlites. Hi ha molta
manipulació encoberta, molt de
consens artificial, molt de geni i
d’obra mestra falsos, bastits als
soterranis d’empreses multina-
cionals. La vida és breu, l’oferta
excessiva i la informació disper-
sa i confusa. Calen filtres. Filtres
fiables, no interessats. La publi-
citat no és, com alguns volen fer
creure, cap filtre, sinó tot el con-
trari. La publicitat atempta con-
tra els filtres. Calen filtres, dic.
Per això és decisiva la feina dels
bons editors, dels bons crítics,
dels bons programadors de tea-
tre o cinema o concerts, dels
bons llibreters, dels bons galeris-
tes d’art, dels bons intermedia-
ris, en definitiva, que ens estal-
vien perdre el temps en obres
insubstancials, i que esbossen
cànons, dreceres, mapes que fa-
ciliten la circulació entre tant
de caos i d’excés. Mapes contra
la inanitat del “tot s’hi val” i la
tirania de les audiències. Des-
confie de qui santifica l’opinió
del públic, i desconfie de qui
menysprea sistemàticament el
públic. M’agrada, però, que opi-
nen, els uns i els altres. Tots.
Però que opinen sincerament, i

no d’oïda. Opinar és perillós, sí,
però saludable. A pastar fang els
piscolabis! L’amic que s’ofén i
s’enemista per una opinió since-
ra no era un amic. Benvingut,
doncs, el perill. Benvinguda la
higiene social. Si, a més a més,
s’opina amb coneixement de
causa, amb intel·ligència, res-
pecte, acompanyant l’opinió
d’arguments, i sense alçar la
veu, millor.

NOTES DE CAMBRA

Higiene
Manuel Baixauli

L’escriptor Julian Barnes. / tejederas

Creu en les ajudes públiques, en-
cara que no considera que hagen
de sufragar el 100 % d’un projec-
te. Més aïna, les veu com l’R+D
del teatre, allò que serveix per a
experimentar amb grans projec-
tes: “Sense suport no haguérem
pogut fer un Calígula en què tots
els actors toquen la percussió i
ballen”.

I mentre arriben els retalls,
L’Om continua confiant en la fór-
mula de mantenir tres línies dis-
tintes al mateix temps: “Una de
grans textos que mantinguen el
segell de la companyia; una altra

amb els muntatges d’humor de
més èxit i una altra amb petites
joies”. I entre aquestes petites jo-
ies prepara ara Un obús en el cor,
un text de Wajdi Mouawad, es-
criptor canadencd’origen libanés
que ha fascinat Sánchez. Una
obra que preveuen estrenar al
maig pròxim. I en l’horitzó del
2012somienalgun text deShakes-
peare o de Txèkhov.

Mentrestant, el vell Om fa om-
bra a una iniciativa solidària. Es
tracta del Projecte Orígens, que
va arrancar el 2002 ambuna visi-
ta a Guinea Equatorial per a re-

presentar elQuixot i s’ha basat en
l’estudi i la documentació de les
fórmules escèniques tradicionals
(danses, ritus, celebracions) i en
la consolidació d’un grup teatral
que uneix les cinc ètnies princi-
pals del país. “La llengua vehicu-
lar és el castellà, perquè amb les
seues no s’entenen entre si”.

Imaginació, il·lusió i treball.
Aquestes són les eines amb què
L’Om Imprebís puja a un escena-
ri. I encara que semble tot el con-
trari —25 anys d’experiència ho
confirmen—, no deixen res a la
improvisació.

A MANERA DE TASCÓ

Intersticis de la ignorància
Vicent Alonso

No troben vostés
també raons de sobres
per a aturar-s’hi i
opinar?
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