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N o' havia Ilegit, fins ara, la verSemblant, que Hisca- en-
. I'excel-Ient novela de senya I detecta, adverteiXi esti-
Gore Vidal, "Washington, mula a la tafaneria.a la murmu-
D,C.". Amb el rerafons-de Ies roció. Grácies a ell t'adones que
eleccions americanes, i tenint en el joc de la.política és fet de re-
'compte les'solides vinculacions colzes no gaire "nets", de tram-
polítiques d'aquest novel-lista, petesgrolleres, de fraus univer-
. el llibre m'ha resultar apassio-' salment acceptats, conce ebrats,
nant.com si fossin la toma de la de-
'Es tractava, ben clar, d'una mocrácia, . .

"novel-la" histórica, no d'una Alllibre de Gore Vidal des-
crónica política. 1.les novel-les cobreixes que la política té con-
tenen la santa llibertat de fer l'ús nexions amb els escacs i amb
. que els vagui de la história.i., l'esgrima +és a dir, amb elsjocs
cosa que semblen no haver entes del cálcul i de la llestesamáxima
presumptes crítics literaris de la de reflexos- peró que també
Catalunya mediocre quan criti- hauria de ser tinguda en compte
quen la novel-la d Tsabel- en l'art de les histories infa-
Clara Simó sobre mossén Cinto mants de la ·pirateria. El verb
des de la comprovació de certes ' que centra eljoc polític és...el de
ipexa<;titudshistóriques, . "conspirar", que té connota-

La literatura fa el seu fet sense cions de secta secreta/de poder
escarafa11s extemporanis, Té ocult, de forca fosca i negra. Si
tendencia pedagógica a ense- la política és l'art de conspirar,
nyar i capacitar de flama per no em sé estar de citar la traduc-
convocar ala gresca: "deleetan-. ció que va fer Joaquim Ruyra,
do pariterque monendo", com santbaró.que només cedia+se-

,. ja deia Horaci, un terratinent gons Pla -. a! pecat de les llami-
. rodó, éxacte i d'un ben infre- nadures i deIs bombons, de 1'0-
qüent sentir comú. També el!' . bra teatral d'unfrancés no sé si¡. aquest cas Gore Vida! =grácies gaire conegut, Eugeni Scribe,

r a Jordi Arbonés, ara en Uñ Célfil-."'· "~L'art de conspirar", que Ruyra -- IG ~ ASI RIER..to\
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. suggeria que hauríem de iraduir
com "L'art de les baixes conspi-
.racions".,En l'explicació, Ruyra
insinua que pot haver-hi "cons-
piracions bones" (o "patrióti-
ques") i dolentes (o "politi-
ques"), Diu textualment: "La
conspiració ques'hi pinta no.és
d'aquelles nobles que pugnen
per grans interessos nacionals o
d'humanitat, sinó una coñspi-
ració baixa, moguda per conve- '
niéncies, gelosies, ambicions i
vanitats personals; una conspi-
ració d'aquelles que, en bona
ética, no ha de fer-se".
.No sé si la cultura política ca-

talana va tan enllá. Tens la im-
pressió que sectors cada cop més
majoritaris "s'abstenen" de cer-
tescerimóniesde la confusió, .., i
que acaba resultant grotesc
l'émfasi retóric per discutir-se-
zones tan escásses de poder. ..
delegat. ¿Qui sera, en tot cas, ca-
, pac de convertir en materia lite-
raria aquest joc d'ombres a
l'ombra, aquesta representació
trágico-cómica a l'Hades de les
conspir,acions quimériques?


