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ontra el que creia Plató,
tot, absolutament tot,
té la seva perfecció, el
seu paradigma. Hi ha la

perfecció total en la bellesa i en
l’amistat com hi ha el crim per-
fecte, el detritus ideal, la traïció
arquetípica. Tot parricidi té el
seu Orestes com tota pornogra-
fia el seu Nicòfanes. Deia Mon-
taigne que “hi cap almenys tanta
perfecció a defensar una cosa
buida com a sostenir-ne una de
densa”. I això, hom ho pot com-
provar als nostres parlaments.

És mentida que no hi prospe-
rin les idees. Certes idees potser
no, però sí d’altres. I aquestes al-
tres idees tenen també la seva
mena de perfecció. Fins i tot la
seva història. Una història que
ve ja dels consells i moralitats de
Sèneca o de Plutarc, de Llucià o
l’Ariost. Curiosament, però, són
els consells de dos capellans els
que millor semblen expressar els
mecanismes parlamentaris.

El primer és Gracián i la seva
barroca amalgama de picaresca i
filosofia, d’al·legoria, realisme i
cortesania: “Ulls al ric i orella al
pobre”, “prendre els càrrecs sen-
se les càrregues”, “explicar amb
nobles raons la poca que se’n tin-
gui”, “ulls a l’esquena, als colzes,
a la pròpia llengua per mirar bé
allò que es diu; ulls en els matei-
xos ulls, per mirar com miren”.

Tanmateix, no són ben bé
aquestes idees o moralitats les
que veiem avui dia fer la viu-viu
als parlaments. Al capdavall,
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Gracián acaba sempre amb un
estripat “que a ése llamen mun-
do – llámese inmundo”, que
aquí ningú no entendria. Tam-
poc no són les idees de Maquia-
vel, dissenyades per prendre el
poder i per mantenir-lo sense tí-
tols ni legitimitat de cap mena.
No; no hi veiem aquell esquinça-
ment existencial ni aquest vo-
luntarisme bastard. El que hi ha
és legitimitat –i molta: Repre-
sentativitat i Sobirania, tribuns
del Poble i senyories ben insta-
des en llistes electorals tanca-
des i bloquejades. La mecànica
de les idees no hi té doncs el to
dramàtic de Gracián ni l’èpic de
Maquiavel. Té més aviat el to
tècnic del petit cardenal italià
que ens espantava tant als cata-
lans. Vull dir el to perfectament
descriptiu, operatiu i neutre de
Giulio Mazzarino.

Sovint ens hem preguntat si,
en política, es podia ser col·labo-
rador sense acabar en col·labo-
racionista, fer-hi sense acabar
de fer-s’hi. Ara, davant d’aquest
Breviari dels polítics, la qüestió
és si resulta possible també un
ús pervers –o sia, ingenu, enjo-
gassat– del seu cinisme prag-
màtic.

Deia Rousseau que no hi ha
cap home prou fort per dominar
sempre sobre els altres a menys
que transformi la seva força en
llei i l’obediència en deure. Hau-
ria d’haver afegit: i el seu domi-
ni en prestigi. Ara bé, el prestigi
és fràgil, trencadís. Mentre es

manté, és cert, el prestigi per-
met guanyar sense imposar-se,
dominar sense doblegar, per-
suadir sense forçar. Permet,
també, si s’és prou viu, excitar,
satisfer, dirigir o temperar les
afeccions que provoca. Al polític
genial li permet àdhuc adminis-
trar i combinar aquests senti-
ments fins a generar l’emoció
oportuna i l’adhesió requerida
–tal el pintor que sap barrejar
els colors per produir l’exacta
tonalitat. Tot això és provat. Pe-
rò no és menys cert que només
la justa distància que sàpiga
guardar el líder respecte de les
seves pròpies conviccions li per-
metrà mantenir aquell prestigi.

La qüestió, en art com en po-
lítica, és aquí la mateixa: ¿ha de
sentir l’autor les emocions que
suscita? ¿Han de ser de debò se-
ves les creences que provoca?
Plató deia que sí i Aristòtil que
no tant. El fet és que cal ser
prou personal i apassionat per
comunicar, per ser creïble, i al-
hora prou fred i distant per se-
duir, tot jugant com un virtuós
amb els efectes i els afectes.
D’una banda, doncs, cal que el
líder faci per creure allò que vol
fer creure; que visqui allò que
vol trametre. Abans de dir el
que desitja –de desitjar-ho i tot–
ha de deixar créixer al seu cor
l’ardent convicció que això, això
precisament, constitueix tant
el seu deure moral com l’interès
nacional. El problema és que de-
mà haurà de defensar una altra

cosa, de manera que ha d’exer-
citar-se en aquest art de viure
els seus interessos més contin-
gents com necessitats trans-
cendents, de metabolitzar ràpi-
dament les seves intencions en
principis. A aquestes alçades,
però, el líder acostuma a haver
passat el punt de retorn i la seva
competència comença a min-
var.

El primer senyal del declivi es
manifesta el dia que comença a
creure’s la seva pel·lícula i a
identificar-se amb el personatge
que ha creat. D’aquí endavant,
el seu virtuosisme decreix dra-
màticament. De seguida el veu-
rem repetint ben convençut el
“detall humà” que els diaris de
cor-i-cul havien recollit: “a ell, el
que de debò li agrada, és jugar
als escacs, Brahms, o acompa-
nyar els pescadors a recollir les
armadalles –al capdavall, de pe-
tit sempre havia somiat ser ca-
pità d’un gran vaixell bacalla-
ner–”, etc. O el veurem encara
escoltant-se cada cop més els
seus acòlits i assistents, és a dir,
els que ja saben el que ell vol
sentir i es cuidaran bé prou de
no fer més que glossar-lo. Vol
dir això que el líder viu ara con-
tent i enganyat? Potser no tant;
potser no és pas que ell es xucli
el dit. Potser sigui una manera
conscient i deliberada de dur a
la pràctica el conegut principi
que “la política no pot pressupo-
sar les seves bases de decisió, si-
nó que ha de crear-les”. Tot i ai-
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xí, aviat s’adonarà que es troba
aïllat en el seu propi poder, en
un entorn massa amable que el
reflecteix, inexorablement, a ell
mateix. I descobrirà, segura-
ment massa tard, que la cam-
bra de miralls és la tomba dels
líders.

¿No succeeix amb el poder,
com amb el dolor, amb el sexe o
amb l’amor, com amb tot allò
que amaga la veritat no pas per-
què sigui mentida sinó al con-
trari: perquè és una realitat tan
ubiqua i decisiva que inevitable-

ment infecta qui l’exerceix i vio-
la qui el pateix? I els mateixos
que ara manen ¿no hauran pas-
sat massa de pressa i sense so-
lució de continuïtat d’una cosa
a l’altra? ¿No hi ha potser el pe-
rill que esdevinguin tan beats
de la gestió com van ser-ho
abans de la revolució; que pas-
sin de les idees sense matís a
l’administració sense idees,
d’una pràctica idealista a un
idealisme de la pràctica?

És cert que, en alguns casos,
convé guanyar una bona dosi

de Realpolitik. Aprendre a
afrontar situacions conflicti-
ves; a distingir entre interessos
i conviccions, i a buscar un
compromís entre ells. Així com
les idees necessiten la clofa del
dubte que les preserva del dog-
matisme, igualment necessita
la política l’escorça de la fredor,
de la rutina i, sobretot, de la
ironia. Però només un doctri-
nari convers podria creure en
aquesta pràctica com abans
creia en la praxi. Perquè, en els
pactes i negociacions de la “po-

lítica real”, sempre paga algú
que no hi és: un jove, un saha-
rià, un aturat, un sud-americà,
un palestí o qualsevol altre que
fan de torna –quan no de preu.
A la política, els negocis no
produeixen mai guanys nets.
Algun de relatiu, però, sí que
s’hi aconsegueix... I, d’altra
banda, cal reconèixer que
hom es pot divertir de valent
practicant-hi tots els exercicis
no espirituals: dels estratègics
als gimnàstics passant pels je-
suítics. Uns exercicis que,

com els del sexe, han de veu-
re’s i experimentar-se des de
dins. De fora estant, com a pur
espectacle, tant la política
com el sexe resulten insupor-
tablement feixucs i repetitius,
sempre procaços. Només quan
es practiquen com un joc
apassionat, especulatiu i fan-
tàstic, arriben a adquirir la
qualitat estètica d’una bella
ars combinatòria que bascula
entre la ingenuïtat i el cinis-
me, entre el bell i el sinistre:
com ara en aquest Breviari. ❋

Tingues sempre presents aquests cinc preceptes:

1.- Simula
2.- Dissimula
3.- No et refiïs de ningú
4.- Parla bé de tothom
5.- Preveu abans d’obrar

Simula, dissimula. Sigues amic de tothom, parla amb tot-
hom, àdhuc amb els qui menysprees; t’ensenyaran cir-
cumspecció. Evita la còlera de totes totes. Un sol excés de
còlera perjudicarà més el teu bon nom que no l’embelliran
totes les virtuts. Prefereix les empreses difícils per ser

més ben obeït i quan hagis de triar entre dos camins per
actuar, estima’t més la facilitat que la grandesa amb tots
els maldecaps que comporta. Procura que ningú no sàpi-
ga què penses d’un negoci, ni la informació que tens, ni
què vols, ni en què t’ocupes, ni què tems. Però no convé
amagar gaire les teves virtuts, ni rondinar perquè les ceri-
mònies religioses són massa llargues, sense tampoc, pe-
rò, voler passar per devot. Fins i tot si una mica de brutali-
tat et permetés d’aconseguir alguna cosa, no l’usis.

No et refiïs de ningú. Quan parlen bé de tu, tingues per
segur que se’n riuen. No confiïs cap secret a ningú. Si so-
vint s’ignora el teu valor, no et facis valer tu mateix, però
tampoc no et desvaloris. Els altres et vigilen i esperen el

teu primer moment de defalliment per jutjar-te. Si algú
t’agafa mania i t’insulta, pensa que posa a prova la teva
virtut. No hi ha amics; hi ha gent que fingeix l’amistat.

Parla bé de tothom. De tothom parla’n bé, mai mala-
ment, per por que algú t’escolti i ho xerri a la persona inte-
ressada. Digues només bé dels superiors i lloa particular-
ment aquells que necessitis. Un vestit que et regalin, un
dinar que et facin, seran sempre, si t’escolten, els millors
del món.

Preveu abans d’actuar. I abans de parlar. Si el que fas o
el que dius es pot deformar per bé, estigues segur que, al
contrari, es deformarà per mal. Atenció, potser ara ma-
teix algú et mira o t’escolta i tu no el veus!

Resum de l’obra (a càrrec de l’autor)
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