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F eia cua per pagar al super-
mercat. Al meu davant hi 
havia una noia que portava 

una samarreta de tirants. Em vaig 
fixar que a l’esquena, més o 
menys entre els omòplats, hi du-
ia un tatuatge. No era una calave-
ra de foc, ni uns símbols xinesos, 
ni una rosa vermella. Eren només 
unes paraules que deien en an-
glès: «I am the master of my fate, I am 
the captain of my soul». Mentre ho 
traduïa mentalment –«Sóc l’amo 
del meu destí, sóc el capità de la meva 
ànima»–, va arribar el seu torn i la 
caixera la va esbroncar perquè no 
havia pesat la fruita. Amb un gest 
li va fer entendre que ho fes tot se-
guit i la noia, capitana del seu des-
tí, la va obeir. Arribant a casa, vaig 
buscar a Google la frase tatuada. 
Resulta que són dos versos del po-
ema Invictus, que W.H. Henley va 
escriure a l’hospital, l’any 1875, 
després que li amputessin una ca-
ma. El poema, però, és famós per-
què Nelson Mandela el tenia pen-
jat a la cel·la on va estar tants anys 
empresonat.

 A Google també vaig desco-
brir que hi ha més gent que por-
ta aquests dos versos tatuats, ja 
sigui a l’esquena, el coll, els bra-
ços o les cames. Segur que els lec-
tors també se n’han adonat: des 
de fa temps s’han posat de mo-
da els tatuatges cal·ligràfics, amb 
frases que volen ser líriques i al-
hora profundes. Són gairebé com 
un epitafi en vida, gravat a la pell 
per no oblidar-lo mai. Com passa 
amb els aforismes, però, la fron-
tera entre el pensament filosòfic 
i l’autoajuda barata és molt pri-
ma. Algun editor espavilat hau-
ria de fer una antologia d’aquesta 
mena de frases per tatuar, ni que 
fos perquè els interessats en co-
neguin l’origen i el sentit abans 
que sigui massa tard. N’hi ha que 
trien un fragment de la Bíblia, un 
vers de Shakespeare, una cançó 
de Morrissey, però també hi ha 
els que acaben atrapats en les pa-
raules del xarlatà de torn. Si s’ho 
pensessin una mica abans de tatu-
ar-se segons què, ens estalviaríem 
coses com «no deixis mai que els 
teus dubtes paralitzin les teves 
accions», o «el vencedor està sol». 
Sí, són cites de Paulo Coelho. I sí, 
hi ha gent que va pel món amb ai-
xò tatuat al cos. H

Aforisme 
i tatuatge
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«Sóc l’amo 
del meu destí, 
sóc el capità  
de la meva ànima»
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«El millor és que aquesta no és una 
història real. El pitjor és que podria 
ser-ho». Roger Peña Carulla firma 
aquesta frase en què es resumeix 
Poder absoluto, el thriller polític que 
ha escrit i ha dirigit. Teatre d’idees 
a La Villarroel amb un combat di-
alèctic sobre les misèries de la po-
lítica, sobre els draps bruts impos-
sibles de rentar quan la supèrbia i 
l’avarícia defineixen l’exercici del 
poder.
 «El tripijoc està en l’essència de 
la política», diu Peña amb evident 
desencant en una sala d’assaig de 
la Nau Ivanow. Ha pogut recuperar 
un vell projecte per al qual comp-
tava amb Enric Arredondo. La mort 
de l’il·lustre intèrpret va deixar al 
calaix Poder absoluto. El director i 
autor ha trobat aquesta tempora-
da la complicitat d’un altre pes pe-
sant (Emilio Gutiérrez Caba) i d’un 
altre actor amb llarg recorregut 
(Eduard Farelo) per encarnar dos 
dirigents de diferents generacions 
del mateix partit.
 L’obra és política, sense cap con-
cessió en un debat d’idees. Fins al 
punt que un veterà com Gutiérrez 
Caba diu que li costa moure’s en 
l’argot en el que és el seu retorn a 
un escenari barceloní després de 
set anys. És un polític del Partit Po-
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El soterrani de la política
Emilio Gutiérrez Caba i Eduard Farelo interpreten ‘Poder absoluto’, 
una obra de Roger Peña sobre els draps bruts dels dirigents

pular en l’Àustria del 1996 que as-
pira a la presidència després de tres 
mandats d’esquerres. Té en la seva 
biografia una taca que podria fre-
nar-lo. Per rentar-la cita a casa seva 
un jove i ambiciós tecnòcrata del 
partit. A partir d’aquest moment es 
viurà el pols entre tots dos.

El poder dels mercats

«És un personatge inspirat en Kurt 
Waldheim [exsecretari general de 
l’ONU i expresident austríac), pel 
seu passat nazi», apunta Peña. Per 
Emilio Gutiérrez Caba, l’obra dibui-
xa una època que precedeix l’actual. 
«Al segle XX, el perill eren els comu-
nistes fins que va caure el mur. Ara 
ho ha fet el sistema unit al capitalis-
me; els mercats s’han carregat la po-
lítica», diu l’actor de Valladolid. «A 
més hi ha un poder intocable: nin-
gú jutja els delinqüents dels bancs. 
Als ciutadans només ens queda 
creure».
 Farelo, mentrestant, afirma que 
el muntatge revela aspectes ocults 
de l’entramat polític. «¿Què passa 
quan se’n van les càmeres?», es pre-
gunta. Poder absoluto intentarà donar 
unes respostes que no resulten espe-
cialment agradables, unes respos-
tes d’acord amb temps de descrèdit 
de la política per culpa de les pitjors 
temptacions humanes. H

33 Emilio Gutiérrez Caba i Eduard Farelo, en una escena de ‘Poder absoluto’.
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El veterà 
intèrpret encarna 
un mandatari 
austríac inspirat 
en Kurt Waldheim

«Ningú jutja els 
delinqüents dels 
bancs; és un poder 
intocable», afirma 
l’actor castellà

ari d’un préstec ràpid els anys 40, no 
en un Cofidis d’abans-d’ahir. Resumi-
endo: no hemos tenido una huelga en 10 
años, así que les hemos estado pagando 
demasiado, comenta un irritat direc-
tiu en els expansius anys 50. Es tan 
sencillo como dos más dos. Nosotros so-
breproducimos en exceso, así que ellos tie-
nen que sobrecomprar, es diu una altra 
junta directiva en aquella mateixa 
dècada, no el 2007. Seguimos siendo 
la misma gran compañía que siempre he-

mos sido, solo que ahora hemos dejado 
de existir, anuncia un directiu a una 
commocionada plantilla (sí, aques-
ta vinyeta amb què es tanca el llibre 
és d’ahir mateix).
 L’exquisida i intel·lectual The New 
Yorker no és Fortune, ni The Wall Stre-
et Jounal. Ni de bon tros. I això dóna 
bon resultat. «En aquelles ocasions 
en les quals aquesta revista s’endin-
sa en qüestions financeres ho fa amb 
la distància pròpia d’un antropò-
leg», apunta en el pròleg l’escriptor 
 Malcolm Gladwell. Bé, dóna bons re-
sultats. H

«Les preocupacions 
són les mateixes i la 
cobdícia també», diu 
l’editor de l’edició 
espanyola, Luis Solano
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