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Dies de poeta
P O E S I A

J O R D I C E R V E R A

Pere Rovira,
Diari sense dies 1998-2003.
Proa. Barcelona, 2005.

D
iari sense dies és la
constatació pràcti-
ca d’un autèntic
luxe, d’un d’a-
quests plaers esca-

dussers i gratificants que so-
vint demanen esforços previs
a l’hora d’aconseguir-los. No
resulta gens habitual que els
temps que vivim, abocats a la
pressa, a les reflexions d’ur-
gència, als dictats imperiosos
d’aquest passar voraç de les
necessitats, de les vivències,
de les informacions i dels ne-
guits que ens trasbalsen, afa-
voreixin la presència a les
pàgines d’un diari d’un pro-
jecte com el que Pere Rovira
basteix a l’AVUI i que ara s’ha
vist convertit en llibre, tot i
que més aviat és tracta d’un
ideari que primer va ser pen-
sat com un tot, com un con-
cepte i que més endavant es
va anar fragmentant en arti-
cles individuals que beuen de
les bases que lliguen tota la
feina feta fins ara.

PROSA DE POETA
Diari sense dies és precisament
això, fugir de la pressa, abdi-
car d’aquesta obligatorietat de
lligar-ho tot a una data, a un
fet concret, a un present efí-
mer que ens fuig dels dits a la
mateixa velocitat que ens
sobta o ens captiva. Els escrits
de Rovira són prosa de poeta o
poesia aplicada a les pàgines
d’un diari. L’observació de la
vida es fa amb una mirada es-

crutadora, de vegades enyora-
dissa, però sempre pausada i
viva, cercant precisament

aquell gir que només permet i
autoritza el fet de saber-se do-
minador del temps, de con-

trolar els recursos en un mo-
viment que saps del cert que
es pot desenvolupar sense mi-
rar el rellotge, oblidant-se dels
dictats del calendari i dels
instants accelerats.

I és curiós, llegits en format
de llibre, que els articles de

Diari sense dies acon-
segueixen agafar en-
cara més una di-
mensió especial i
fer-se més atempo-
rals i així, fora de la
tinta efímera de la
premsa de cada dia,
semblen estar con-
tents de tancar el ci-
cle en què van ser
concebuts i mos-
trar-se plenament
com a llibre on cap-
bussar-se, on poder
parar, començar,
llegir i rellegir, assa-
borint-los tots com si
es tractés d’un llibre
de poemes, un a un i
en conjunt, amb cal-
ma, resseguint ca-
dascuna de les opci-
ons que Rovira di-
buixa i sentint que,
efectivamnet, la cal-
ma acaba resultant
una bona aliada,
una companya que
permet veure que la
vida va molt més
enllà d’un grapat
d’obligacions pun-
tuals que cal com-
plir a data fixa i que
sempre hi ha la pos-
sibilitat d’esgarra-
par minuts per als
petits viatges, per
beure un got de vi o
per buscar un llibre
en una biblioteca
desordenada, la qual
cosa ens permetrà
recórrer altres lli-
bres que crèiem
oblidats i recordar
moments impaga-
bles. Petites rutes de

l’esperit en les quals només
podem tenir de guia un poeta
com Pere Rovira.

A S S A I G

Leo Strauss,
¿Progreso o retorno?

Introducció de Josep M.
Esquirol. Traducció de
Francisco de la Torre.

Paidós. Barcelona, 2004.

L eo Strauss (1899 - 1973) és
un autor controvertit i
enigmàtic que torna a la

actualitat pel destacat paper
que tenen alguns dels seus se-
guidors a l’administració
Bush. Nascut a Alemanya en
una família jueva ortodoxa, va
haver d’emigrar a finals dels
anys 30 als Estats Units, on va
ensenyar en diverses universi-
tats. Del seu pensament –que
Josep M. Esquirol revisa amb
exactitud en el volum que
presentem– destaca un inte-
rès constant per la filosofia
clàssica, perquè, al seu parer,
hi ha problemes perennes que
tan sols els clàssics van saber
examinar amb profunditat.

Precisament, en un dels
textos inclosos en aquest lli-
bre, Strauss expressa la seva
admiració per la figura de Sò-
crates i proclama la prioritat
de la filosofia.

En el segon dels textos
d’aquest volum, l’autor dis-
cuteix l’oposició entre pro-
gressista i reaccionari, dues
figures que en la modernitat,
ens diu, ocupen la diferència
entre el bo i el dolent. El fi-
lòsof també reflexiona a bas-
tament sobre les dues arrels
que, en tenaç tensió, fona-
menten Occident: Atenes i
Jerusalem o, en altres parau-
les, la indagació filosòfica i la
revelació bíblica. X.F.

Diversos autors, El despertar
dels Països Catalans.

La Busca. Barcelona, 2004.

E l despertar dels Països Cata-
lans aplega les ponències
de la jornada sobre psi-

cologia i identitat nacional
que ara fa un any es va cele-
brar a Sueca amb el títol Recu-
peració de l’autoestima i normali-
tat nacional. L’obra desplega un
discurs crític i desacomplexat
al voltant dels fenòmens
identitaris de la nostra col·lec-
tivitat. Obre el volum el psi-
còleg Quim Gibert, que exposa
les relacions entre autoestima
i identitat nacional. A conti-
nuació, la lingüista Carme Ju-
nyent descriu el paper de la
llengua com a instrument de
recuperació de la dignitat dels
pobles. Per la seva banda,
l’eurodiputat i sociolingüista
Bernat Joan examina les con-
seqüències psicosocials de la
minorització lingüística i re-
flexiona sobre l’autoestima i
l’autoreconeixement com a
elements indispensables per
revertir la minorització. Fi-
nalment els psicòlegs Ferran
Suay i Gemma Sanginés ofe-
reixen un model d’anàlisi de
la conducta lingüística i valo-
ren la utilitat dels tallers d’es-
pai lingüístic personal per
afrontar la submissió lingüís-
tica i facilitar un ús normal
del català. X.F.

L’ètica de Bush
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Peter Singer, El president del bé i el mal.
L’ètica de George W. Bush.

Traducció d’Imma Estany.
Pagès Editors. Lleida, 2004.

E
l filòsof australià Peter Singer,
expert en bioètica i professor
d’aquesta matèria a la Universitat
de Princeton, ofereix a El president
del bé i el mal un perfil de les pos-

tures ètiques que ha adoptat George W.
Bush al llarg de la seva presidència. L’obra
examina l’ètica del president dels Estats
Units després de revisar no tan sols els seus
discursos i escrits, sinó també l’abast de les
decisions que ha pres en l’exercici del seu
càrrec.

Entre altres qüestions, Singer explica,
amb l’ajuda d’una acurada documentació,
que la intervenció nord-americana a l’Iraq

no era justificable ni per les armes de des-
trucció massiva que Saddam no tenia (Bush
mentia i els seus informes eren falsos), ni
per la voluntat d’alliberar el poble iraquià
(la major part de les víctimes de Saddam
feia anys que eren mortes), sinó per una
voluntat prèvia d’envair l’Iraq i així garan-
tir el subministrament de petroli (que els
neoconservadors, recorda Singer, havien
plantejat l’any 1997 en el seu Projecte per a
un nou segle americà).

UNS ARGUMENTS IMPLACABLES
L’autor recorre a arguments no menys im-
placables per valorar la posició de Bush en
altres matèries que van des de la recerca
amb cèl·lules mare i la reducció d’impostos
fins al particular concepte de llibertat que
té el president dels EUA. Hi ha una notable
diferència, explica en definitiva Singer, en-
tre la retòrica grandiloqüent de Bush,
sempre tan plena d’apel·lacions a la fe i
afirmacions morals, i la sòrdida realitat de
la seva presidència.

D’altra banda, l’obra rastreja la influèn-
cia cristiana, i específicament evangèlica,
en els plantejaments d’un president que
comença les reunions del gabinet amb una
pregària i que ha parlat amb insistència del
bé i del mal. Tanmateix, més enllà d’a-
questa indubtable base religiosa que sus-
tenta el discurs del president dels EUA, el
que l’autor ressalta en Bush és una ètica
intuïtiva que, potser per això, no s’ajusta a
un marc ètic coherent.

Singer –un assagista que no defuig mai
la polèmica– no deixa d’aprofundir en el
que hi ha darrere de l’actitud de Bush i fi-
nalitza la seva argumentació presentant
una crua disjuntiva al lector. La primera
opció (“jo no la trobo gaire plausible”, afir-
ma) és que al Bush real no li importa en
absolut portar una vida moralment cor-
recta, només el motiva l’ambició personal i
el desig d’ajudar els seus amics rics.

La segona possibilitat –que ens submer-
geix en les turbulentes aigües de la cons-
piració– és més intrigant i suggereix que
Bush tan sols seria utilitzat per l’entorn
neoconservador (els straussians Wolfowitz,
Kristol i Kass, entre d’altres) per acomplir
els seus obscurs propòsits polítics. En
qualsevol cas, i sigui quina sigui la realitat
del veritable Bush, la conclusió de Singer és
demolidora: si el que es necessita d’un
president és un missatge coherent, llavors
George W. Bush és un fracàs rotund.


