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L’obediència a ulls clucs no costa pas
mica d’explicar imaginant-se un con-
vent, i més, un convent de monges
amb madre i hijas. Suposem que, com

diu la mala fama, la madre és de casa bona bar-
celonina que, pietosament encaminada, va sor-
tir cap a monges imaginant-se que les trumfes
o patates les cullen dels arbres com les pomes.
Arribada a superiora, la dita urbanícola mana a
una de les hermanas que a l’hortet conventual
hi planti cebes cap per avall. I vet ací el malde-
cap de la pobra germaneta, ve del Pla d’Urgell,
tipa de plantar i arrencar cebes al tros. L’obedi-
ència cega l’obligaria no tan sols a plantar les
cebes cap per avall. I a més. A creure que les
cebes es planten així.

AIXÒ DE LES CEBES PLANTADES CAP PER AVALL en virtut
de l’obediència m’ha fet rumiar. Ens ho pengen
a la clericalla de qualsevol mena que sigui, però,
si l’Església hagués funcionat pel sistema de la
dita madre, ja faria segles que fóra a can Taps.
Sense que ni calgui parlar de l’Esperit Sant que
la mena, aquesta cosa tan rara per a tants, amb
la cúpula del Vaticà per barret, les aguanta totes
perquè sap molt bé com cal plantar les cebes.

ACLARIM-HO. L’ESGLÉSIA NO ÉS DEMOCRÀTICA, tant se
val, però tampoc no és una dictadura, per molt
que ens ho blasmin per aquest cantó. Comen-
çant pel meu gremi, pobret i alegret. Just des-
prés de fer-nos capellans prometíem reverenti-
am et obedientiam al bisbe. I quedàvem lligats,
però també hi quedava el del bàcul. perquè a la
catòlica no hi ha el despido libre. Vull dir que jo
he d’aguantar el bisbe, tanmateix ell ho té pit-
jor, m’ha d’aguantar a mi.

OBEIR NO COSTA GAIRE, només en calen unes quan-
tes. Una. No deixar-se encaboriar per les bar-
dissades dels teòlegs i dels biblistes, vivint en
pau del catecisme de la primera comunió. Dues.
Saber que no val la pena de fer la punyeta al
bisbe, tampoc no val la pena de llepar-li la cres-
ta. Tercera. Viure a tocar la gent amb les portes
obertes de casa, la gent amb les seves penes i glò-
ries t’aguanta sense saber com. Per aquest sis-
tema segur que no arribaràs mai, i gràcies a
Déu, a cardenal, però un dia et trobaràs acubi-
llat pel Pedraforca.

‘MUTATIS MUTANDIS’, que vol dir amb els canvis que
facin el cas, la fórmula val per als religiosos amb

vot d’obediència. Ho diu sant Ignasi de Loiola.
Si cada orde tenia el seu senyal, com la pobre-
sa per als franciscans, el signe que marca la
Companyia de Jesús és l’obediència. Cert que
els jesuïtes van ben collats, però, tractats de
molt a prop, els sents lliures, entre d’altres
raons perquè vaja uns els qui manen, mai no
se’ls acudirà de fer plantar cebes cap per avall.
Allà no hi trobareu obediència cega, l’obedièn-
cia hi és lúcida. I plego el ram.

VES QUI HO HAVIA DE DIR. Potser fins al gloriós segle
XX no havia de sortir un cas d’obediència cega
com la del Partit. Així, amb majúscula, ja sabeu
que vull dir el Comunista. On arriben a dir que
més val errar-la amb el Partit que no pas encer-
tar-la sol i rebec. No estranyi que el comunisme
real hagi acabat a can Pistraus. L’home té uns
marges de llibertat inviolables. Algú ha compa-
rat l’obediència marxista radical amb la dels je-
suïtes. No s’adonen que els manaies de la Com-
panyia tenen vàlvula de seguretat, creuen en
Déu i han de creure en l’última i íntima llibertat
de l’home, ja que també creuen que Déu mateix
es va fer Home. Vàlvula que no té l’ateisme.

US HE ENGEGAT AQUESTES anant, potser amb re-
volts, fins a la tan lloada democràcia glòria dels
nostres dies. Però, ai Senyor, amb la disciplina
de partit. I pobre de qui les canti fresques, que
ací sí que hi ha el despido libre, que fa els pocs
trànsfugues.

AL NOSTRE PARLAMENT O A LES CORTES D’ENLLÀ, en el
solemne semicercle hi ha no sé quin centenar
de pares de la Pàtria. Són molts, però només
n’hi xerren uns quants. Els altres, dit sigui amb
perdó, només fan d’eco. Voten la línia del par-
tit, no tenen més remei, si se’n surten ni que
sigui d’una polzada, seran ventats a les tene-
bres i al cruixir de dents, sense escó. I sense
feina.

ALS NOSTRES CENACLES DE LA POLÍTICA ja és impen-
sable el cas del Churchill, que, diputat conser-
vador, va passar la famosa ratlla de la Cambra
dels Comuns per anar amb els liberals.

AIXÍ ANEM. MENTRE TOT BITXO BESCANTA L’ESGLÉSIA pel
seu obscurantisme. Acabo pensant en mi ma-
teix. Jo, en un partit, hi duraria quatre dies, i
l’Església fa més de cinquanta anys que
m’aguanta.

JO EN UN PARTIT HI
DURARIA QUATRE DIES Josep M. Ballarín Capellà

Obediènciacega

“Fins al gloriós segle XX no havia
de sortir un cas d’obediència cega
com la del Partit. Així, amb
majúscula, ja sabeu que vull dir
el Comunista. On arriben a dir
que més val errar-la amb el Partit
que no pas encertar-la sol”

VOLTA D’HORITZÓ

Xarm
al-Xeikh

J.J. Navarro
Arisa

Farà falta la contribució de
moltes parts per estabilit-
zar els conflictes del Pròxim
Orient i Àsia Central. La ma-
joria d’actors implicats en
aquest drama acaben avui
la cimera que els ha aple-
gat a la ciutat egípcia de
Xarm al-Xeikh. Per primer
cop en dècades, represen-
tants dels Estats Units
s’han trobat amb enviats
de Síria i l’Iran, dos antics
proscrits de l’escena in-
ternacional que, tanma-
teix, són cabdals per asso-
lir un arranjament que
permeti a Washington
deslliurar-se de l’embolic
iraquià. Incapaços de pa-
cificar i reconstruir l’Iraq
unilateralment, els nord-
americans es veuen obli-
gats a pactar amb Damasc
i Teheran, i necessiten la
cooperació dels Estats del
golf Pèrsic per escometre
la reconstrucció iraquia-
na, que en principi es pen-
sava que seria el botí dels
EUA després d’haver des-
tronat Saddam Hussein.
En virtut de la trama
d’acords que s’hagin tan-
cat a Xarm al-Xeikh, seran
països com ara l’Aràbia
Saudita o Egipte els que
hauran de condonar el
deute extern de l’Iraq i els
que hauran d’ajudar-lo a
recuperar-se econòmica-
ment. Inversament al que
diu la dita, la diplomàcia
és una mena de continua-
ció amb altres mitjans de
la lluita per l’hegemonia
en aquella regió. Quan un
conflicte esdevé impossi-
ble de guanyar militar-
ment, com sembla que
passa a l’Iraq, la diplomà-
cia potser no produeix re-
conciliacions històriques,
però sí que proporciona
pròrrogues que permeten
esperar circumstàncies
més favorables. La cimera
de Xarm al-Xeikh haurà
estat una treva fins al pro-
per moviment de peces.
Només es pot dir que el di-
àleg diplomàtic té més
possibilitats de pacificar
l’Iraq que no pas el bom-
bardeig, ocupació i sa-
queig del país. A l’Iraq, la
diplomàcia pot oferir una
bona disfressa per a la re-
tirada amb dignitat.

Setmanapoètica
Dijous passat s’inaugurava
una nova edició de la Setmana
de la Poesia de Barcelona amb
un recital a càrrec de Joan
Margarit, Luis Muñoz, Fran-
cesc Parcerisas, Pere Pena i
Luis Antonio de Villena, pre-
sentats per David Castillo.
El recital tingué lloc a la part
coberta del jardí de l’encan-
tador Museu Marès, en una
nit molt fresca. Tot i així,

reflexius del lleidatà Pere
Pena i les breus visions, de-
purades i incisives, del gra-
nadí Luis Muñoz (en retinc
una definició de la poesia:
“imán descabellado”, dins
d’un poema que era tot ell
un conjur fascinador).
Quant a Parcerisas i Marga-
rit, la força dels seus versos i
la seua qualitat com a rapso-
des són ben conegudes i no

cal ponderar-les ací. La Set-
mana, doncs, ha començat
amb molt bon peu, i conti-
nuarà així de segur. En poc
dies, hi ha previst un cente-
nar de propostes poètiques,
premis, actes, lectures i un
festival internacional especi-
alment dedicat a la poesia
africana, però on també po-
drem disfrutar de la contun-
dent claredat de Pere Rovira

o de la joventut impetuosa
d’Àngels Gregori. En un
temps en què els poemes
s’han convertit en artefac-
tes verbals de calibratge ex-
tremament complex, són
molts els que dubtem de
l’eficàcia de la lectura públi-
ca. L’èxit de la Setmana ens
refuta, un any rere l’altre. Fa
més d’una dècada que ho fa i
és un goig reconèixer-ho.

L’EFICÀCIA DE LA LECTURA Enric Sòria Escriptor

l’espai es va omplir de gom a
gom d’un públic interessa-
díssim, que va aplaudir amb
entusiasme. Entre els poe-
tes que, fins ara, no havien
intervingut mai en la Set-
mana, hi havia expectació
per escoltar Villena, que ens
llegí uns versos per al meu
gust massa rebuscats. En
canvi, van sorprendre positi-
vament els intensos poemes

XAVIER PORRATA


