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Plutarc (46-135 dC) és un dels
escriptors més prolífics del
món antic. A part de les se-

ves famoses Vides paral·leles, va
tractar temes de tota mena, tam-
bé de política. Era un grec de Que-
ronea, ciutat on tenia terres, res-
ponsabilitats i amics, i on va viu-
re pràcticament tota la vida. Va vi-
atjar, això sí, tres cops a Roma.
Afable i bonhomiós, va fer amics
importants en els cercles de l’em-
perador. Gaudia, esclar, de la ciu-
tadania romana.

Cap a l’any 100 o una mica des-
prés, un tal Menèmac, un jove que
desitjava dedicar-se als afers pú-
blics, li va demanar que li escrivís
uns Consells sobre política, que
ara, traduïts per Montserrat No-
gueras i amb l’afegit d’un altre text
inacabat de l’autor, A un gover-
nant incompetent, ens ofereix
l’editorial Adesiara en una edició
amb el text grec i català.

A l’obra, Plutarc ja ens adver-
teix de coses que ens són ben prò-
ximes. Per exemple, de la impor-
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tància de la vida privada del polí-
tic: “Els qui es dediquen a la polí-
tica no solament han de donar
compte de les coses que diuen i fan
en públic, sinó que també es fa sa-
fareig dels seus sopars, de les se-
ves aventures sexuals i del seu ma-
trimoni”. El de Queronea també
ens parla de l’antipatia que el po-
ble sent cap als banquers i la bene-
volència que a cops li desperten

els estafadors: “El poble detesta
més un ric que no dóna res del que
és seu que no pas un pobre que ro-
ba de l’erari públic, perquè pensa
que en un cas això és degut a l’ar-
rogància i el desdeny, mentre que,
en l’altre, és degut a la necessitat”.
O, encara, Plutarc creu que la por
als favoritismes no ha de donar
polítics “privats d’amics i com-
panys”; simplement calen “homes
honestos i prudents”.

Sembla, certament, que no ha-
gin passat les centúries. Tot ens
sona estranyament familiar. El
seu sentit comú ni devia ser atès fa
dos mil·lenis ni ho és ara. Si Peces-
Barba l’hagués llegit, potser s’hau-
ria mossegat la llengua: “A l’hora
de fer bromes, cal anar amb comp-
te d’evitar allò que ofengui inopor-
tunament el qui l’escolta o que en-
vileixi i degradi el qui les fa”.

Hi ha una última lli-
çó que sembla que cada
cop més catalans van
assumint. Com a grec
colonitzat, Pultarc sa-

bia que el poder era a la metròpo-
li. Ara bé: “En l’acció d’aconseguir
i garantir la docilitat de la pròpia
pàtria davant els qui manen, con-
vé que el polític no la humiliï”. Per
això es preguntava: “Quina mena
de poder és aquell que el simple
decret d’un procònsol pot anul·lar
i transferir a algú altre, i que, en-
cara que sigui durador, no ofereix
cap motiu pel qual valgui la pena
d’aferrisar-s’hi?”✒

Una Montserrat
Roig ben
cinematogràfica
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Dramesrurals
VÍCTOR CATALÀ
Educ@aula
320pàginesi11,50€ 5/70

[2] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/9

[3] Lauraalaciutatdelssants
MIQUEL LLOR
Educ@aula
336pàginesi13,95€ 2/86

[4] Ombresenlanit
FERRAN TORRENT
Columna
256pàginesi21€ 9/2

[5] 1Q84(llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
400pàginesi22€ 3/2

[1]SteveJobs,labiografia
WALTER ISAACSON
RosadelsVents
696pàginesi23,90€ -/1

[2] Aleph
PAULO COELHO
Proa
320pàginesi17€ 1/9

[3] Sobreelcamídelavida
MOISÈS BROGGI
EdicionesB
88pàginesi9,95€ 2/7

[4] Córreromorir
KILIAN JORNET
AraLlibres
200pàginesi 18,50€ 4/33

[5] Reflexionsd’unvell...
MOISÈS BROGGI
Edicions62
112pàginesi14,96€ 3/7

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Elpuentedelosasesinos
ARTURO PÉREZ REVERTE
Alfaguara
384pàginesi19,50€ -/1

[2] 1Q84(Librotercero)
HARUKI MURAKAMI
Tusquets
416pàginesi 22€ 3/4

[3] Sitúmedicesven...
ALBERT ESPINOSA
Grijalbo
176pàginesi15,90€ 7/34

[4] Eljardínolvidado
KATE MORTON
SumadeLetras
544pàginesi21€ 4/78

[5] Libertad
JONATHAN FRANZEN
Salamandra
672pàginesi25€ 5/5

[1] SteveJobs,labiografía
WALTER ISAACSON
Debate
744pàginesi23,90€ -/1

[2] Elfrutodelaramamás...
MANOLO GARCÍA
TemasdeHoy
264pàginesi24€ -/1

[3] ElmétodoDukanilustrado
PIERRE DUKAN
RBA
256pàginesi22€ 1/60

[4] Sabercocinar
MARILÓ MONTERO I SERGIO FERNÁNDEZ
EspasaCalpe
216pàginesi21,90€ 5/3

[5] Yo,Cayetana
CAYETANA STUART Y SILVA
EspasaCalpe
216pàginesi21,90€ 4/4

ELS POLÍTICS CATALANS, PERÒ
TAMBÉ PECES-BARBA,
HAURIEN DE LLEGIR PLUTARC

Consells a un
governant
incompetent

“El meu primer record de
Jordi Puntí es remun-
ta al 1998, quan ell se-

ia a la secció de Cultura de la de-
legació barcelonina d’El País,
aleshores a la Zona Franca. No
només m’agradava com escrivia,
també em cridaven l’atenció el
riure esporàdic i la calma que ge-

nerava una figura físicament tan gran. També re-
cordo com la redacció s’impregnava de la fortor
química d’alguna fàbrica veïna. Jo era un becari
qualsevol i, potser per timidesa o impressionat per
la seva mida, mai no vaig parlar amb Puntí. Poc
temps després em vaig llegir Pell d’armadillo (Em-
púries) i em va sorprendre la seva sensibilitat so-
bre les misèries de la vida quotidiana”.

Imaginint-se que aquest fos l’inici d’un relat de
ficció basat en un record mil·limètric de les meves
vivències. Publico el relat però a mi em segueix
preocupant que hi hagi un fragment que no pugui
discernir si és real o no, malgrat que el que jo vo-
lia és precisament que el lector visqués una fic-
ció que li semblés real. I exactament això és el que
li va passar a Jordi Puntí amb el seu últim llibre:
“A Els castellans [l’Avenç, 2011] hi explico que una
vegada va sortir al setmanari comarcal [El 9 Nou]
que molta gent havia vist un ovni un capvespre
de dijous. Tots els testimonis el descrivien com un
deixant de colors intensos que havia creuat el cel
del meu poble a gran velocitat. Entre totes les his-
tòries que hi surten, només aquesta de l’ovni en-
cara ara no sóc capaç de dir si és veritat o si la vaig
somiar”.✒CRISTIAN SEGURA

Un primer pla de Montserrat Roig il·lustra
el recull d’articles que A Contravent li ha
editat, corresponent als anys 1975-1981. El

centre de la coberta són els ulls, profunds i opacs,
amb els quals l’enyorada autora penetra l’esguard
del lector. Però qui hi havia a l’altra banda de l’ob-
jectiu era la fotògrafa Pilar Aymerich, amiga de
Roig. Corria l’any 1977 i l’escriptora havia publi-
cat Els catalans als camps nazis. Com era costum,
Roig havia cridat Aymerich perquè li fes unes
quantes fotografies que pogués fer servir de pro-
moció. Tenint en compte el tema del llibre, la fo-
tògrafa va voler reproduir l’ambient de les pel·lí-
cules franceses dels anys seixanta que versaven
sobre l’ocupació nazi. L’elecció del blanc i negre,
ben contrastat, era un must. També la gavardina,
amb el coll lleugerament alçat, per donar-li un ai-
re de clandestinitat. Llum fosca, segons m’ha re-
cordat Aymerich per telèfon.

Montserrat Roig
tenia 31 anys alesho-
res. La miro a la porta-
da i em sembla molt
més gran. Endurida i
madura, com si intuís
que el temps li seria
escàs i volgués afa-
nyar-se a perfeccio-
nar l’ofici per defen-
sar les seves tres cau-
ses: el feminisme, el
catalanisme i l’es-
querranisme.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ M.


