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OPINIÓ

legir els clàssics, i quan em refereixo
als clàssics vull dir als autors reculats,
els grecs i els llatins, és un exercici

que provoca una cura d’humilitat intel·lec-
tual a qualsevol que prova de formular
idees i un bany de resignació a tots aquells
que intentem analitzar la realitat de mane-
ra més o menys profunda. Ens hi posem
com ens hi posem, descobrirem que,
comptat i debatut, totes les reflexions que
podem arribar a fer, ja han estat fetes. Hi
podem posar més floritura, contextualit-
zar-ho i adaptar-ho als nostres temps i in-
troduir-hi algun matís de brillantor, i fins i
tot empitjorar-ho. Però sobre les principals
coses d’aquesta vida, poca cosa podem
aportar-hi més enllà de continuar topant
una i una altra i encara una vegada més
amb les mateixes pedres. Van passant gene-
racions i no tan sols no aprenem res d’er-
rors pretèrits sinó que creiem avançar per
camins inexplorats quan, en realitat, els
que ens han precedit els han fresat una i
una altra vegada perquè, amb el pas dels
anys, la bardissa ho torni a cobrir tot.

Ara no us posaré pas cap rastellera de fra-
ses cèlebres de Ciceró, o de Plini, o d’Ovidi
i d’Heròdot, perquè semblaria pedant, més

L tenint en compte que el nom d’Homer, per
exemple, a la majoria ens fa pensar en el
pare de la família Simpson.

Tanmateix, no estaria malament que, de
tant en tant, entréssim en una llibreria i
ens embutxaquéssim alguna d’aquestes tra-
duccions dels clàssics antics que van sor-

tint al mercat. Per exemple, aprofitant que
estem en plena campanya electoral, m’ha
arribat a les mans l’edició que l’editorial
Adesiara ha fet sobre una obra impressio-
nant de Plutarc, un grec de ciutadania ro-
mana que va viure a cavall dels segles pri-
mer i segon de la nostra era. El llibre recull
els Consells sobre política i va acompanyat
del text breu A un governant incompetent. El
discurs de Plutarc es mostra com un mirall
de la política de fa gairebé dos mil anys
que, canviant les sandàlies per mocassins i

les togues per corbates, ens permet identifi-
car sense gaires dificultats els grans defec-
tes i les comptades virtuts dels manaies ac-
tuals. Amb un to alliçonador i exemples de
la seva contemporaneïtat, l’autor va acon-
sellant un neòfit en la cosa pública per in-
troduir-lo en l’art de la política. Sembla
mentida com hi pot haver algunes sentèn-
cies o anàlisis que mantenen una frescor
tan immutable. Un exemple: «Els qui es de-
diquen a la política no solament han de
donar compte de les coses que diuen i fan
en públic, sinó que també es fa safareig
dels seus sopars, de les seves aventures se-
xuals i del seu matrimoni, d’allò que fa de
broma i del que fa seriosament.» Aquest
text el signaria avui mateix qualsevol poli-
tòleg, sense llevar-ne ni una coma. I el que
us cito a continuació, molts polítics l’hau-
rien de signar sota jurament abans de llan-
çar-se a l’arena: «A la base de l’activitat po-
lítica hi ha d’haver una determinació basa-
da en el bon judici i el raonament, i no pas
en un rampell provocat per un buit afany
de glòria o un cert gust per la confrontació,
o pel fet de no tenir res més a què dedicar-
se.» Quanta raó enterrada sota el pes de la
realitat de tants anys d’història.
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Aprendre, o no, dels clàssics

Totes les reflexions
importants que podem
arribar a fer sobre la
vida, ja han estat fetes

stava convençuda que la política era en bona mesura la capa-
citat d’arribar a acords i, si s’escau, de cedir davant una opi-

nió adversa. A Badalona, la política sembla ser més aviat el con-
trari. Els partits han demostrat escassa, fins i tot diria nul·la, capa-
citat de trobar consensos en aspectes que per a la ciutadania són
cabdals. No han pogut, o no han volgut, pactar els impostos, en
un moment en què es fa més necessari que mai ampliar la xarxa
de bonificacions. Al govern en minoria del PP ja li està bé dir que
l’oposició no li ha permès abaixar els impostos, i l’oposició s’em-
para en la manca de cintura dels populars. I mentrestant, tots es
lamenten per les dificultats que travessen moltes famílies.
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Arribar a acords
questa no és una columna sobre economia. O sobre la davalla-
da d’un model. Són unes ratlles dirigides a valorar un miracle,

el dels músics valencians, un col·lectiu que malgrat el menyspreu
institucional i social, ara en tèbia correcció, han aconseguit alimen-
tar una escena fascinant. Sols en contemplar les darreres i gojoses
aportacions discogràfiques de Feliu Ventura, Senior i el Cor Brutal o
Arthur Caravan, cadascun en el seu estil, t’adones que hi ha vida,
que el subsòl es mou sota els nostres peus i que el talent arriba a la
superfície. L’esclat musical valencià és la història d’un miracle. O la
d’una realitat no tan hostil i negativa com ens pensàvem. Com deia
Rafa Xambó: no és tan fàcil liquidar una llengua i una cultura.
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L’esclat valencià
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«La llei del món és aprofitar-se dels altres, si no volem que els altres s’aprofitin de nosaltres.» David Herbert Lawrence

 milions d’euros és el pressupost d’Andalusia per a 2012, una xifra que representa un increment de l’entorn de l’1,2%
respecte de l’exercici de 2011. Mentre a Catalunya el cinturó el tenim tan escurçat que no podem ni respirar, els andalusos

viuen en un món a banda. Saben per què? En bona part gràcies als solidaris diners que els catalans aporten a les arques de l’Estat.
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