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La relació entre el secretari de defensa dels EUA i el filòsof alemany

Donald Rumsfeld i
Leo Strauss

A
F e r r a n S á e z M a t e u

rran de les impac-
tants fotografies de
presoners iraquians
vexats i maltractats
per les forces d’ocu-
pació nord-america-

nes, els dos noms que donen títol a
aquest article han tornat a aparèixer
junts. Aquest fet, com ara tindran oca-
sió de comprovar, resulta ben insòlit.
Donald Rumsfeld és l’actual secretari
de Defensa dels Estats Units, i Leo
Strauss un filòsof alemany d’origen
jueu que va morir l’any 1973. A primer
cop d’ull, doncs, la relació entre tots dos
personatges sembla més aviat incerta.
Molts opinen, però, que el principal
inspirador de la política exterior
nord-americana és, precisament,
Strauss. L’argument és el següent: Leo
Strauss va ser el mestre d’Allan Bloom.
Allan Bloom va ser el mestre de Paul
Wolfowitz. Paul Wolfowitz és qui, en
realitat, marca la pauta ideològica de
les grans decisions de la secretaria de
Defensa dels Estats Units, liderada per
Rumsfeld. La influència de Donald
Rumsfeld i de l’anomenat Project for
the New American Century (William
Kristol, Robert Kagan, Richard Perle,
etc.) en la política de Bush és molt gran.
Tot això és, en essència, cert. El que no
acaba de quedar gaire clar és si el con-
junt de totes aquestes baules formen
una veritable cadena, el primer extrem
de la qual seria Leo Strauss, i el darrer
l’anomenat moviment neoconservador
(o neocon, segons la fórmula abreujada
sorgida de les planes d’opinió del diari
Le Monde). Si això fos així ens trobaríem
davant d’un veritable monstre que,
malgrat haver mort fa trenta anys,
continua irradiant un missatge d’odi i
de prepotència, tal com es pot observar
a les vergonyoses imatges fetes públi-

ques recentment. Si això fos així, en
definitiva, el veritable perill no serien
les decisions de Bush en matèria de
política internacional, sinó les perillo-
ses idees que encara segreguen els lli-
bres de Leo Strauss. Què en diuen,
aquests llibres, de les relacions inter-
nacionals dels Estats Units amb la resta
del món? Aquesta és la pregunta.

La resposta és molt curta: res. Ni una
línia. Ni una síl·laba. Les úniques relaci-
ons internacionals que li van interessar
realment a Leo Strauss són les que ex-
plica Tucídides a la Història de la Guerra
del Peloponès, quan encara faltaven si fa
no fa 2000 anys per a la creació dels Es-
tats Units. Els altres grans referents de
Strauss són Plató, Maimònides i Baruch
d’Espinosa (alguns encara escriuen Spi-
noza, oblidant que és una
mera transcripció fonètica
del topònim –Espinosa de
los Monteros– que servia
de cognom a aquest filòsof
neerlandès d’origen sefar-
dita). Hom podria pensar
que les relacions entre, po-
sem per cas, Atenes i Es-
parta descrites per Tucídi-
des són directament trans-
posables a les dels Estats
Units i l’Iraq de Saddam
Hussein. Això és possible,
efectivament. En tot cas,
cal recordar que de l’asse-
nyada decisió del germà
gran del popular conte in-
fantil Els tres porquets també
en podríem inferir alguns
aspectes substantius de de-
terminades doctrines mili-
tars, preventives o no. Bro-
mes a banda, sembla evi-
dent que una lectura d’a-
questes característiques és

tan factible com absurdament anacrò-
nica. Desconec si els membres més des-
tacats del Project for the New American
Century l’han feta o no. Si és així, s’han
equivocat; només cal observar l’explosiu
desgavell que regna a l’Iraq ocupat. El
que és clar, suposo, és que aquesta lec-
tura errònia no pot ser encolomada
sense més ni més a una persona que va
morir l’any 1973, quan l’actual presi-
dent Bush era només un jove proble-
màtic. Estic convençut que aquest jove
que arribaria a ser president estava
aleshores poc interessat en les denses i
críptiques tesis de Leo Strauss; i sospito
que, ara mateix, no n’entendria ni un
borrall (sembla que les úniques teories
que Bush es va arribar a empassar real-
ment són les de Jack Daniels i les de
Johny Walker, i en quantitats conside-
rables). De passada, també sospito que
alguns dels furibunds detractors de Leo
Strauss toquen d’oïda. Un exemple: la
famosa frase segons la qual “en política
només hi ha amics i enemics” no és de
Leo Strauss, sinó de Carl Schmitt (poso
justament aquest exemple perquè l’he
vist reflectit almenys en dos articles

d’opinió publicats a Catalunya).
Així doncs, per què els noms de Do-

nald Rumsfeld i Leo Strauss continuen
obsessivament aparellats? Com pot ser
que un home de la talla intel·lectual de
Strauss hagi estat rebaixat a la infame
categoria d’ideòleg de la ultradreta
nord-americana? És probable que tot
plegat sigui una conseqüència directa de
l’extrema incomoditat que Strauss pot
suscitar en la generació dels progres (que
pronuncien Leo estrós amb la mateixa
barreja de petulància i ignorància amb
què fa trenta anys parlaven de Herbert
marquís, altrament dit Marcuse). Des del
seu punt de vista, Strauss fa dues coses
imperdonables: d’una banda, denunciar
que les ciències socials no només no
constitueixen ciències de veritat, sinó
que són pura ideologia; de l’altra, con-
siderar que encara podem aprendre co-
ses dels antics –de Plató, de Tucídides,
de Maimònides– sense que aquest
aprenentatge tingui res d’arqueològic.
L’any 2004 aquests dos punts poden
semblar anodins; fa exactament 40
anys, però, quan Strauss publica La
ciutat i l’home (existeix una traducció
catalana a Barcelonesa d’Edicions)
provocaven estupefacció entre els
adeptes al pensament únic de l’època,
el marxisme. A més a més, Strauss ex-
plica l’imparable ascens del nazisme
amb relació a una manera d’entendre

la democràcia que està
tornant: el model de la
República de Weimar, en
què la feblesa institucio-
nal era confosa amb la
tolerància política.

Hi ha poques coses més
allunyades del pensament
de Leo Strauss que les
imatges dels iraquians ve-
xats per les forces d’ocu-
pació nord-americanes.
Per Strauss, l’únic objec-
tiu possible de la filosofia
política consisteix a pen-
sar les relacions entre la
ciutat i l’home. Juraria
que aquest no és precisa-
ment l’objectiu prioritari
dels intel·lectualitzats ma-
rines de Bush.

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i
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U
ns quants escriptors s’han
queixat públicament de l’ori-
entació que ha agafat el Dia
del Llibre. No els agrada que la

festa es faci cada any més en honor i
profit de les estrelles televisives que
publiquen el seu llibret, i lamenten el
domini de títols en espanyol en les pa-
rades de Sant Jordi i en els espais que els
medis de comunicació dediquen a la
literatura. Firmen la queixa alguns dels
autors de més èxit, tant de públic com
de crítica, de les lletres catalanes actu-
als. Un d’ells ha volgut subratllar la seva

indignació manifestant que, l’any vi-
nent, es negarà a participar en els actes
de la festa del llibre. Uns actes que, com
sap tothom, arriben a la seva màxima
expressivitat cultural durant la signa-
tura de llibres en les parades, si pot ser
davant d’unes cues molt llargues, mi-
llor.

Els llibreters i els editors em sembla
que sempre han tingut clar que el Dia
del Llibre és, sobretot, el dia de vendre
llibres, com també em sembla que, per
a la majoria dels lectors, és el dia de
comprar-ne. Sense aquestes dues pre-

disposicions, no existiria la festa de
Sant Jordi, tal com la celebrem, amb la
seva gesticulació, la seva fraseologia i
els seus ritus més o menys sentimen-
tals. Però hi ha una diferència impor-
tant entre aquest present nostre i el
passat: abans, els editors parlaven de
llibres; ara, de seguida parlen de diners.
Abans, un editor hauria plegat abans de
publicar determinats productes, en els
quals, ara, certs editors dipositen les
seves esperances. Abans, els editors vo-
lien vendre llibres bons; ara, volen
vendre. I n’hi ha que es pensen que un
escriptor és un ximple perquè no ha
renunciat a escriure tan bé com pot. Sí,
actualment els editors han de ser, com
ells diuen, massa realistes.

Una editorial és una empresa, i, per
subsistir, ha de guanyar diners. Però
han estat les pròpies editorials les que
han fabricat les seves crisis, editant
centenes de novetats efímeres, amb
l’esperança que una d’elles es converti-
rà en un gran èxit, buscant subvencions
i premis pagats, atabalant cada dia els
lectors amb obres imprescindibles, sa-
turant els taulells de les llibreries i,

immediatament, els magatzems de les
pròpies editorials, fins al punt que ja fa
temps que alguns editors destrueixen
els llibres perquè els resulta més barat
que guardar-los. ¿Volen també que tota
aquesta eficàcia sigui considerada rea-
lista? Segurament sí, perquè els editors
sempre han de tocar de peus a terra,
com solen dir quan s’enfronten a les
propostes irresponsables d’algun es-
criptor.

Deu ser aquest mateix realisme el
que els ha portat a contractar l’obra
mestra anual dels autors mediàtics,
potser oferint-los uns tractes iguals, o
qui sap si millors, que els que tenen
amb els noms literàriament impor-
tants, els quals, com és natural, s’hau-
ran sentit una mica vexats. Però no sé si
han fet bé de protestar. No m’estranya-
ria que els seus editors els renyessin per
no haver comprès les intencions filan-
tròpiques i patriòtiques que hi ha rere
les aparences comercials: algun dia se
sabrà tot el que la literatura catalana ha
d’agrair al sacrifici d’haver de guanyar
diners venent rucades.

■ Pere Rovira. Escriptor


