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i ha escriptors que, sense
ser excepcionals, exercei-
xen una atracció perma-
nent; i Plutarc n’és un.

Llegir-lo, encarar-s’hi, sempre és
un estímul agradable. S’agafi per
on s’agafi; en aquest cas, agafant-lo
des de l’experiència d’uns quants
governants incompetents i, sobre-
tot, d’un eixam d’ignorants llan-
çats a la gestió de la cosa pública
amb el pes d’uns vicis que aquest
llibret deliciós els podria haver lle-
vat abans d’aclofar-nos. Si l’hagues-
sin pogut llegir, és clar, que l’escola
de la política no sembla pas passar
pel mestratge de la intel·ligència.

“La justícia és la finalitat de la
llei, i la llei és el treball de qui gover-
na, i [...] el governant que [...] man-
té la justícia estableix [...] un reflex
resplendent de [...] la raó [...] tot
sostenint la intel·ligència i no pas el
ceptre ni el llamp ni el trident”, lle-
gim a manera de conclusió d’allò
que Plutarc entén com a política:
“promoure sempre la concòrdia i la
bona entesa entre els ciutadans i
extirpar els conflictes, les desavi-
nences i tota malvolença”.

H

Plutarc i els savis
d’estar per casa

Partint de la premissa que “a la
base de l’activitat política hi ha
d’haver [...] una determinació ba-
sada en el bon judici i el raona-
ment, i no pas en un rampell provo-
cat per un buit afany de glòria o un
cert gust per la confrontació, o pel
fet de no tenir res més a què dedi-
car-se”, Plutarc desgrana tots els
consells que la seva experiència i
observació li permeten adreçar a
un jove interessat en el seu mes-
tratge. Perquè aquests Consells so-
bre política no són sinó un manual
ple d’exemples destinats a com-
plaure la petició d’un aprenent
prou honest i humil per demanar
consell abans de llançar-se a la pa-
lestra.

Seixanta anys d’experiència
Al moment de donar-los, Plutarc
tenia cap a seixanta anys i força ex-
periència. Havia desenvolupat
prou càrrecs dins de l’organigrama
de la província romana de Grècia
per poder comptar amb els resul-
tats d’aplicar-los i, sobretot, conei-
xia de primera mà les conseqüèn-
cies dels actes dels grans personat-

ges de les polítiques gregues i ro-
manes anteriors a la seva època,
perquè estava redactant l’obra amb
què atrauria els lectors que li eren
coetanis i els que, llegint-lo, li som
contemporanis, ai las, al cap de 20
segles: les Vides paral·leles.

Rigorosament traduïdes –i una
mica encarcarades, a ulls d’avui–
per Carles Riba a la col·lecció de la
Fundació Bernat Metge, aquelles
biografies dels grans estadistes
clàssics forneixen un bon gruix
dels exemples amb què el mestre
demostra la utilitat dels seus con-
sells en capitulets tan significatius
com: Com dominar el caràcter dels
governants, La vida privada del
polític és important, Característi-
ques del discurs polític, Els inicis a
la vida política, Concedir favors,
Odis i enemistats, Com crear con-
fiança en les mesures que es volen
adoptar, Convé mostrar-se líder,
però alhora complaure els qui real-
ment manen, Cal donar la cara
quan hi ha un incompetent en al-
gun càrrec, Saber cedir quan cal,
Sobre l’afany de riqueses, Les vir-
tuts de l’autèntic home d’estat.

Ja es veu que va al gra, més a la
manera d’aquell breviari de campa-
nya electoral que gairebé cent anys
abans Quint Tuli Ciceró havia fet
arribar al seu germà gran Marc,
l’orador, quan es postulava al con-
solat romà, que no pas a la manera
del tractat Dels beneficis, en què
Sèneca instrueix a bastament el
polític en l’art de la intenció i de la
conveniència.

Tots dos llibres a l’abast també
de qualsevol aspirant a deixar, amb
la memòria del seu pas per la gestió
de la cosa pública catalana, un tes-
timoni que, a falta de volada, aju-
dés, si més no, a ennoblir una mica
l’habitual mediocritat que ens go-
verna.

Més enllà, “¿Quina mena de po-
der és aquell que el simple decret
d’un procònsol pot anul·lar i trans-
ferir a algú altre?”, com posa en re-
lleu, també, en un pròleg magnífic,
d’una didàctica que vindica les
grans classes d’institut, la professo-
ra Montserrat Nogueras, traducto-
ra d’aquest llibre excel·lent i des-
graciadament imprescindible, en-
cara. ❋ 

Novel·la Xavier Serrahima

Tot està (massa) tranquil
llò que distingeix el creador
veritable de l’imitador, el ser
del semblar, és la fidelitat al

seu caràcter únic i irreemplaçable.
Nietzsche proclamava a El naixe-
ment de la tragèdia la necessitat de
seguir la divisa pindàrica del gnoï
oïos essi (esdevé allò que ets).

Quan l’enorme satisfacció que
comporta descobrir un d’aquests
escriptors coincideix amb la conei-
xença d’una editorial nova –amb
més raó si, en època de crisi, deci-
deix apostar amb coratge pels crite-
ris de qualitat– la joia es multiplica, i
la seva obra es mereix una doble i
càlida benvinguda.

Tot i alguna tan natural com oca-
sional davallada, la primera novel·la
d’aquest holandès suposa una de
les més agradables sorpreses de la
temporada, que corre l’imperdona-

A ble risc de passar inapercebuda al
bell mig de l’oceà cabalós de nove-
tats editorials que inunda les llibre-
ries.

El seu començament és tan apa-
rentment insignificant que pot fer
pensar que es tracta d’una obra tan
exquisida com asèptica, bastida da-
munt el pur no-res. Per fortuna, el
pronòstic inicial no pot ser més fal-
laç: d’aquesta sensació inicial de cal-
ma i passivitat –que l’autor no no-
més ha permès sinó induït voluntà-
riament–, no tan sols n’extraurà la
història de tota una vida sinó la visió
completa de tot un món, una acom-
plerta Weltanschauung.

El ritme calm, pausat, morós, és
un estratagema tan hàbil com en-
certat que fa avançar paral·lelament
al text i a la trama, el fons i la forma.
Conceptes que, en A dalt tot està

tranquil són indissociables. Com si
es tractés del Gènesi, en un principi
la foscor i el desconeixement ho do-
minen tot. Tot és fosc, tant pel pro-
tagonista –“He tingut por tota la me-
va vida. Por del silenci i de la fos-
cor”– com per nosaltres. Però per
raons oposades: per ell, perquè sap;
per nosaltres, perquè encara no sa-
bem.

És una obscuritat que serveix ell
propòsit de l’autor: anihilar la indife-
rència, implicar-nos en l’argument,
fer-nos-en esdevenir partícips, con-
vertir-nos en jutges, en indignats jut-
ges que condemnen sense saber
–o, per a dir-ho amb més escaiença,
abans de saber–. Goya afirmava que
“el somni de la raó engendra mons-
tres”, però és bo tenir sempre pre-
sent que els monstres també tenen
les seves raons, i convé escoltar-les.

La trama comença in media res,
per la qual cosa, d’entrada haurem
d’avançar a les palpentes, a cops
d’intuïció, procurant aferrar-nos a
les tan nímies com fonamentals pis-
tes que, com en un joc de nit literari,
se’ns van fornint. Per anar sorgint de
la foscor, per anar col·locant fites de
llum al camí, ens cal estar perma-
nentment atents i no despistar-nos:
seguint les recomanacions de Txék-
hov, per a Bakker res no és superflu.
Ni, encara menys, casual: el demiürg
literari no juga a daus amb el seu
univers.

A poc a poc es va revelant la tra-
ma, guiada per una esplèndida pro-
sa que, talment una pluja fina, va
amarant-ho tot amb clapes de cla-
ror, sense deixar espais ni buits.
Combinant permanentment els
plans temporals, la vida passada
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uan Carlos Elijas acaba de publicar a Pagès Edi-
tors Per un nus a la gola, el seu primer poemari
en català, que va ser guardonat el febrer passat

amb el 14è premi de poesia Maria-Mercè Marçal. L’au-
tor hi recita versos del tercer mil·lenni, però se suma
al conjunt iniciat per aquells i aquelles que, en temps
pretèrits, ja cantaven en grec i en llatí la vida i la mort,
l’amistat, l’amor i la fugacitat irreparable del temps.

La primera part del llibre, Llum de vesprada, està
signada a Tàrraco i mira el mar des del port d’aquesta
ciutat antiga, convertida enguany en capital de la cul-
tura catalana. S’hi pot sentir la malenconia, la tristesa
per la pèrdua de l’amic i una punyent nostàlgia. Brava
poesia lírica, poesia en primera persona, que canvia la
cítara d’Apol·lo per les guitarres de Clapton i Hendrix,
o pel piano de Bartók.

Elijas, a la segona part del llibre, Els campanars de
la vall, escriu “Algú em dicta les frases / que anoto en
aquest quadern”. Al món clàssic, poetesses i poetes
són la veu de la divinitat. Per obra d’Apol·lo, déu tan
ambigu com bellíssim, i
tan poderós com cruel,
diuen cançons que són
profecies, i ens transpor-
ten a universos paral·lels.
Actuen de mèdiums i no
trien; ben al contrari, són
triats. No és una vida fàcil,
la del poeta. Elijas ens
confessa “el sòlid dolor
d’haver nascut en vers”.
Però existeix, al cap i a la
fi, una certa compensació:
el poeta sap que es pot
construir amb paraules
quelcom capaç de sobre-
viure el pas dels segles,
que es pot produir “la vic-
tòria irredempta del poe-
ma”, el triomf de la me-
mòria.

Filles de Zeus i de la memòria, les nou muses ens
guien en els ardus i solitaris camins de la creació. La
que té cura dels poetes lírics és Erato, el nom de la
qual ens suggereix desig. Qui s’hi podria resistir? Elijas
segur que no i per això ens regala un esplèndid Últim
poema d’amor; i és que “la nit, diu la cançó, pertany
als amants”...

El drama dels invisibles amb Mèxic al fons
Diuen que Orfeu era fill d’una musa i del déu Apol·lo, i
que cantava tan bé que fins i tot va poder baixar als in-
ferns a reclamar Eurídice, la seva estimada desapare-
guda prematurament, i també diuen que va aconse-
guir convèncer Persèfone. A la tercera part del llibre,
Elijas, com Orfeu, ens vol commoure, i és en favor
dels altres que canta. Entre el corb d’Apol·lo i la pante-
ra de Dionís, Elijas interpreta el drama dels invisibles,
amb Mèxic com a paisatge i el nou món de referent.

El viatge cap a terres de ponent ha donat uns fruits
magnífics: les visions se succeeixen. És al Mirall de
fum on Artaud, Bartra, Cernuda o Cravan presideixen
el ritual de transformació del po2eta, que muda en ai-
re, en aigua, en terra i en foc. La vida a ritme de mi-
te.Tanmateix, al final del camí i a la vista del mar, re-
torna la nostàlgia i el poeta comprova que el periple
no ha esborrat la tristesa i que el nus a la gola ara hi és
instal·lat de manera permanent. Però el més sorpre-
nent del cas és que, semblantment a com passa amb
el cap esquarterat d’Orfeu, el poeta és capaç de se-
guir cantant. ❋

J

Cantar amb
la veu de poeta
Maite Blay

Poesia

Per un nus a la gola
Autor: 
Juan Carlos Elijas
Editorial: Pagès
Lleida, 2012
Pàgines: 68
Preu: 12 euros

Consells sobre
política
A un governant
incompetent
Autor: Plutarc
Pròleg i traducció:
Montserrat
Nogueras
Editorial:
Adesiara
Barcelona, 2011
Pàgines: 248
Preu: 14 euros

Plutarc ofereix
una mena
de màster
en política,
encara ben
vigent
ARXIU

A dalt tot està
tranquil
Autor:
Gerbrand Bakker
Traducció: 
Maria Rosich
Editorial: Raig Verd
Barcelona, 2012
Pàgines: 272
Preu: 20 euros

–que fins a meitat del llibre és la
causant i l’única raó del temps ac-
tual– va exigint els seus drets fins a
compartir, tot i explicant-lo, el prota-
gonisme amb el present. És un pre-
sent que no és més que perpètua
monotonia, un simple i sense sentit
deixar passar: “Jo deixava que pas-
sessin les coses, i prou.”

El rellotge del temps aturat no es
torna a posar en marxa fins que no
fa la seva irrupció una figura tan in-
esperada com important de l’ahir,
que aportarà aire nou no tan sols en
aquella granja on les portes i fines-
tres sempre estan closes sinó, per
damunt de tot, a les vides anquilosa-
des del pare –“l’home de dalt”– i del
fill. En síntesi, una novel·la breu però
intensa i compromesa, accessible
però pregona i reflexiva, que dóna
tant com exigeix. ❋

L’holandès Gerbrand Bakker ha
publicat una novel·la amb la nova
editorial Raig Verd




