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El truc més gran
Els elements surrealistes del pols entre Clinton i Trump donen per a un final de ‘House of cards’

La carrera cap a la Casa Blanca

	 Afortunadament,	
ni	l’escalfada	imagi-
nació	del	constructor	
ni	el	maquiavel·lisme	
de	 la	 societat	 que	
formen	Bill&Hillary	
	poden	 arribar	 tan	
lluny,	encara	que	a	ve-
gades	ho	pugui	arri-
bar	a	semblar.	Però	la	
infinita	capacitat	de	
Trump de	disparar-se	
al	peu,	per	destrossar	
així	qualsevol	indici	
de	racionalitat	en	la	
seva	campanya,	con-
vida	a	conjuminar	
aquest	hipotètic	guió	
per	a	House of Cards.	

PERQUÈ NI	tan	sols	els	més	
vells	recorden	un	candidat	que	ha-
gi	trencat	amb	tant	afany	tots	els	
ponts	amb	grups	determinants	en	
unes	presidencials	com	ha	fet	el	re-
publicà.	Minories	negra	i	llatina,	
dones,	militars,	jutges,	periodistes,	
homosexuals,	donants	de	tot	pelat-
ge,	inversors,	tecnòlegs…	Tots	han	
sigut	engolits	per	la	seva	enorme	
boca.	Arrogant,	polèmic,	pedant,	
mentider	i	groller,	ja	només	falta-
va	afegir-hi	el	frau	fiscal	i	un	pas-
sat	d’assetjador	sexual	per	poder	
confeccionar	el	perfecte	antiaspi-
rant	al	tron	que	un	dia	va	ocupar	
Abraham Lincoln.
	 Per	tot	plegat	si	Trump	no	exis-
tís, Hillary	hauria	d’haver-lo	inven-
tat.	L’ha	ajudat	a	poder	completar	
el	cercle	que	ella	i Bill van	començar	
a	dibuixar	aquella	tardor	de	1970	
quan	es	van	conèixer	a	la	facultat	
de	Dret	de	Yale.	Amb	el	seu	verb	flo-

I
si	tot	hagués	sigut	un	truc	de	
màgia,	un	muntatge	on	el	final	
estava	escrit	des	del	principi,	la	
més	formidable	superproduc-
ció	mai	imaginada…	Quan	ens	

endinsem	en	la	recta	final	de	la	
campanya	presidencial	nord-ame-
ricana,	als	amants	de	les	teories	de	
la	conspiració	ens	costa	posar	el	fre.	
Són	tants	els	elements	surrealistes	
que	han	esquitxat	l’enfrontament	
entre	Hillary Rodham Clinton	i	Do-
nald Trump,	que	vénen	ganes	d’es-
criure	un	final	a	la	seva	altura.
	 Imaginem	la	nit	electoral	del	
8	de	novembre	i	el	magnat	expli-
cant	al	món	que	li	importa	un	rave	
viure	a	la	Casa	Blanca.	Que	en	reali-
tat	el	que	li	interessava	és	constru-
ir	més	torres	a	Manhattan,	ser	en-
cara	més	ric	i	sumar	a	la	seva	llista	
d’influents	el	càrrec	més	poderós	
del	planeta.	Per	això,	amb	els	seus	
amics	els	Clinton,	haurien	ideat	el	
cop	perfecte.	Simular	una	lluita	po-
lítica	a	la	seva	mida;	bruta	i	misera-
ble,	amb	insults	i	sexe	explícit	però	
sense	propostes	ni	compromisos	ni	
idees.	En	la	farsa,	Trump	es	reserva-
va	el	paper	del	malvat,	assetjador,	
groller	i	ignorant,	mentre	que	Hi-
llary	flotava	en	la	discreció	del	se-
cundari	perquè	no	afloressin	la	se-
va	debilitat,	corrupció	i	cobdícia.	El	
premi,	el	despatx	oval,	el	botó	nu-
clear,	el	poder	absolut,	la	presidèn-
cia	dels	Estats	Units.

rit	el	melenut	llargarut	i	de	barba	
rogenca	va	enlluernar	l’estudiant	
brillant	i	miop.	«Les	síndries	que	
cultivem	a	Arkansas	són	les	més	
grans	del	món»	declamava	amb	un	
cert	desinterès	per	la	veritat	el	jove	
advocat	mentre	ella	passejava	pel	
campus.

I D’AQUÍ al	govern	d’Arkan-
sas,	a	la	Casa	Blanca,	al	Senat,	a	la	
secretaria	d’Estat	i	probablement	
a	partir	del	pròxim	gener,	de	nou	
a	la	mansió	presidencial.	Ell,	la	ca-
ra	amable,	empàtic,	l’encantador	
de	serps.	Ella,	l’estratega,	brillant	
en	l’anàlisi,	letal	en	la	resolució.	I	
tots	dos,	ambiciosos,	desconfiats,	
venjatius	i	cobdiciosos.	El	duo	po-
líticament	perfecte,	la	política	en	
estat	pur.	Només	així	han	aconse-
guit	esquivar	totes	les	trampes	que	
els	seus	adversaris	els	han	posat,	su-
perar	les	traïcions	dels	amics,	supe-

RAMON

Rovira
rar	desenes	de	querelles,	denún-
cies	i	acusacions	de	corrupció	i,	
sobretot,	un	procés	de	destitució	
per	haver	practicat	jocs	picants	
amb	una	becària	als	sofàs	del	des-
patx	oval.

QUAN SI res	 es	 torça,	
Bill&Hillary	facin	història	conver-
tint-se	en	la	primera	dona	que	
ocupa	la	presidència	i	la	parella	
torni	a	la	Casa	Blanca,	poc	o	res	
quedarà	d’aquells	joves	pares	
d’una	filla	petita	que	el	93	va	ater-
rar	a	l’ala	est	al	crit	de	«Voteu	Bill	
i	pel	preu	d’un	en	tindreu	dos».	
Avui	segueixen	sent	dos;	dos	se-
xagenaris	venerables,	avis	i	rics,	
molt	rics.	Però	la	seva	ambició	i	
passió	pel	poder	encara	seguei-
xen	intactes.
	 Hillary va	aprendre	a	garrota-
des	parlamentàries	que	el	paper	
que	s’espera	d’una	primera	da-
ma	són	els	diversos	actes	socials	
i	la	caritat	i	no	que	proposi	por-
tar	a	terme	revolucionàries	refor-
mes	sanitàries.	I	Bill,	que	dins	del	
despatx	oval	el	més	recomanable	
és	mantenir	la	bragueta	ben	cor-
dada.	Amb	la	lliçó	ben	apresa,	el	
seu	marge	de	maniobra	depen-
drà	molt	de	la	distribució	de	for-
ces	al	Senat	i	a	la	Cambra	de	Re-
presentants.	Si	els	demòcrates	
aconsegueixen	canviar	la	majo-
ria	republicana,	el	poder	execu-
tiu	presidencial	augmentarà	ex-
ponencialment.	Si	no,	la	batalla	
serà	a	mort.	Bill&Hillary	són	la	nè-
mesi	dels	conservadors	i	al	duo	la	
lluita	els	encanta.	H
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E
ls	camins	del	cervell	hu-
mà	són	inescrutables,	
com	tots	sabem.	Dissab-
te	passat	Rajoy va	ser	de	
nou	president,	i	fulle-

jant	els	diaris	digitals,	el	meu	cer-
vell	es	va	sentir	irresistiblement	
atret	per	una	altra	notícia,	la	del	
Premio	Nacional	de	Ensayo	conce-
dit	al	filòsof	Josep Maria Esquirol	
per	Resistència íntima. Em	va	venir	
bé	aquest	títol	tan	suggerent	per	
asserenar-me	i,	com	que	era	tard	i	
no	podia	aconseguir	el	llibre,	vaig	
buscar	entrevistes	amb	l’autor.	
	 En	vaig	trobar	algunes	–sense	
anar	més	lluny	en	aquest	diari–,	
en	què	afirma	coses	meravelloses	
com	que	les	persones	corrents	sa-
bem	que	val	la	pena	resistir	i	que	el	
millor	lloc	per	practicar	la	resistèn-
cia	és	la	quotidianitat	i	la	proximi-
tat	amb	els	altres.	«La	condició	hu-
mana	és	de	dificultat,	d’estar	a	la	in-
tempèrie.	No	tot	és	superable.	Hi	ha	
problemes	que	no	se	superen,	que	
s’afronten.	Hi	ha	una	saviesa,	en	el	
llenguatge	de	la	gent	senzilla	que	
diu	que	es	fa	el	que	es	pot».	Jo	acaba-
va	de	llegir	Oculto sendero,	novel·la	
d’Elena Fortún publicada	fa	poc,	un	

transsumpte	de	la	seva	complicada	
vida.	Difícil	vida	de	dona	de	la	seva	
època,	que	va	disfrutar	de	l’allibe-
rament	de	la	República	per	després	
d’anar-se’n	a	l’exili.	Fortún	va	basar	
tota	la	seva	escriptura	en	el	detall	
atent	a	la	quotidianitat,	plantant,	
com	proposa	Esquirol,	llavors	de	re-
sistència	en	els	seus	personatges.
	 Esquirol	sosté	que	«viure	és	en	
part	resistir.	Encara	que	suposi	
anar	contra	corrent,	hem	de	man-
tenir	el	tipus»	i	connecta	la	vida	
pública	i	la	personal,	ja	que	només	
són	fecunds	els	canvis	polítics	que	
impacten	en	les	dues	esferes,	ama-
rant	també	el	nostre	dia	a	dia	i	les	
relacions	amb	els	altres.	

SUGGEREIX CREAR i	
cuidar	espais	d’empara	i	protecció	
dels	uns	per	als	altres.	Reivindica	la	
idea	de	la	casa,	i	torno	a	pensar	en	
Elena Fortún,	que	parlava	de	la	sen-
sació	de	tornar	a	una	casa	neta,	or-
denada,	silenciosa.	
	 D’entre	els	15	socialistes	que	
es	van	negar	a	investir	Rajoy, nou	
eren	dones,	potser	perquè	en	sa-
ben	més	de	practicar	aquesta	resis-
tència	íntima.	A	elles	i	als	seus	sis	
companys,	jo	els	ho	agraeixo.	H
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Només són fecunds 
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Sense compassió

vist	mai,	el	rostre	indefugible	del	
Mal,	mentre	es	qüestiona	l’ètica	
europea,	que	només	reacciona	(i	
de	manera	humiliant)	quan	els	ca-
dàvers	arriben	a	les	costes	de	
Grècia.	
	 A	Compassió,	estrenada	a	Tem-
porada	Alta,	Rau	ens	pregunta	si	
no	interpretem	tots	un	personat-
ge	que	és	capaç	de	contemplar	el	
dolor	sense	immutar-se.	Un	per-
sonatge	que,	en	el	seu	teatre,	jus-
tament	es	transforma	quan	expli-
ca	la	tragèdia,	quan	la	fa	explíci-
ta	en	un	escenari.	Tot	es	redueix,	
finalment,	a	«uns	malparits	que	
tenen	metralletes».	I	la	presèn-
cia	del	Mal,	ensordidora,	persis-
tent,	s’imposa	en	«un	món	sense	
compassió»,	des	de	l’Àfrica	desba-
llestada	fins	a	l’Europa	que	ago-
nitza.	H

E
l	teatre,	per	al	director	suís	
Milo Rau,	«ha	de	ser	una	ex-
periència	transformado-
ra».	El	teatre	polític,	que	és	

el	que	ell	practica,	s’enfronta	a	la	re-
alitat	del	temps	present	i	mira	de	
trobar	no	solament	l’arrel	del	con-
flicte	sinó	el	cop	de	puny	que	esta-
borneix	l’espectador	i	l’encara	a	un	
mar	de	dubtes,	d’inquietuds,	d’ínti-
mes	lluites	morals.	Fa	temps,	per	
exemple,	que	investiga	i	reflexiona	
sobre	la	guerra	(encara	viva,	latent	
però	constant)	al	Congo,	a	Ruanda	i	
Burundi.	Més	de	23	milions	de	
morts.	¿La	recorden?	¿La	tenen	pre-
sent,	iniciada	als	anys	90,	amb	les	
massacres	de	tutsis	i	hutus,	i	amb	el	
rerefons	de	la	hipocresia	occidental	
que	té	necessitat	de	l’or	i	del	coltan?	
Ara,	a	Compassió. Història de la metra-
lleta,	Rau	dibuixa,	com	jo	no	havia	
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	punyal	de	la	gestora	a	l’esquena	de	
Sánchez.
	 Enfront	 de	 tants	 greuges,	
Sánchez	no	tan	sols	s’ha	convertit	
en	un	símbol,	sinó	que	ha	aportat	
a	un	partit	fatigat,	fossilitzat,	una	
dosi	de	poesia,	fins	i	tot	d’èpica	que	
semblava	desterrada	al	bagul	dels	
records.	Pot	ser	que	sigui	ell	qui	li-
deri	l’alternativa.	O	pot	ser	que	re-
colzi	un	altre	lideratge	que	generi	
més	consens,	aportant-li	el	seu	ca-
pital.	Sigui	quin	sigui	el	seu	destí,	
el	partit	mai	li	agrairà	prou	la	dosi	
d’emoció	que	li	ha	injectat.
	 En	una	burla	del	destí,	els	que	no	
sortiran	a	la	carretera	i	es	quedaran	
als	passadissos,	potser	acabaran	be-
neficiant-se’n.	Al	capdavall,	veure	
Sánchez a	punt	de	plorar	defensant	
el	PSOE	ha	despertat	el	record	que	
existia	una	ànima	socialista.	H

«A
partir	de	dilluns,	
agafo	el	cotxe	per	
tornar	a	recórrer	
tots	els	racons	d’Es-

panya	i	escoltar	els	que	no	han	si-
gut	escoltats.	Els	militants	i	els	vo-
tants	d’esquerra	del	nostre	país».	I	
Pedro Sánchez se’n	va	anar	del	
Congrés	per	llançar-se	a	la	carrete-
ra.	En	pocs	minuts,	les	xarxes	es	
van	poblar	d’un	nou	lema	que	el	
recolzava.	#YoViajoConPedro,	
anunciaven	tots	aquells	que	sen-
ten	que	ja	han	patit	massa	traïci-
ons	del	seu	partit.	Anys	d’insupor-
table	tacticisme,	de	pervertir	la	se-
va	essència,	de	lluites	caïnites	pel	
poder	enfangades	en	la	misèria	
moral,	de	barons	mesquins	in-
capaços	de	treballar	per	res	que	no	
sigui	el	seu	interès	particular	i,	al	
finalment,	la	gran	traïció:	el	
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