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A Filopolítica: filosofía para la
política, Antoni Gutiérrez-Rubí
presenta reflexions sobre el que
hauria de ser la política. El
llibre, que no està a la venda
però es pot descarregar
lliurement d’Internet, es

presenta avui a les 8 del vespre
a l’hotel Nord 1901 de Girona.

Què és la filopolítica?
La utilització de l’actitud, la cul-

tura i les idees de la filosofia per a
l’acció política.
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«El cinisme és el
refugi dels polítics
quan els falten
propostes»

Antoni Gutiérrez-Rubí
Filosofem, doncs: els nostres polítics es-

tan més a prop dels cínics o dels estoics?
(Riu) Depèn del polític.Segurament la

combinació de cinisme i estoïcisme forma
part del context polític actual. Però si hagu-
és d’apostar, potser hi ha més cínics, perquè
el cinisme és el refugi quan falten propostes.

I això és avui un fet habitual?
Efectivament,enpolíticaenscalenméspro-

postes.Mésfilosofia,queestàorientadaapen-
sar, reflexionar i fer-se preguntes que a bus-
car respostes fàcils.

Polítics catalans i espanyols són dife-
rents?

En la política catalana la generació de
consensos,d’espaisdeconcertació,ésmésfre-
qüent i més constant. Es tradició buscar es-
pais de confluència.

Oasi és sinònim d’omertà?
He, he. No, al contrari. L’oasi català és una

sovint manera d’entendre el respecte polític,
no la complicitat o el silenci.

De Roosevelt a Bush, de Negrín a Aznar
o ZP, de Churchill a Cameron... En política
qualsevol temps passat va ser milllor?

No ho crec. El que hi ha és un desig de
temps futur, necessitem nous lideratges. Hi ha
demanda de nous líders. No és enyorança,
sinó esperança.

No em digui que té esperança en l’apari-
ció de veritables líders polítics.

Sí, i tant. Potser ja n’hi ha, però estan fent
política fora dels partits polítics.

Ellíderd’unpartitpolíticéssempreelque
estava millor preparat per ser-ho?

Bé, és el que ha generat més consens. A ve-
gades això significa pactes i equilibris, no ne-
cessàriament mèrits. Ara bé, també és un mè-
rit ser l’elegit per haver generat acords.

Per això deia George B. Shaw, que la po-
lítica és el paradís dels xarlatans?

La política és l’espai de la paraula. I és clar,
hi ha paraules buides i paraules plenes. El va-
lor de la paraula és el que fa que sigui bona
o mala política

La política té alguna cosa a veure amb
ideals?

Sí,perquèmalgratquelapolíticaestiguiúti-
mament molt orientada a la gestió dels re-
cursos, aquesta té a veure amb els ideals. És
més, una gestió sense ideals no convé.

Com expliquen els ideals que el nostre
amicGaddafiarasiguielnostreenemicGad-
dafi?

Perquè passa a bombardejar els seus ciu-
tadans.Noéselmateixlaneutralitatquelaim-
parcialitat. La neutralitat és cobardia, la im-
parcialitat és justícia.

Emmolestaqueelsparlamentarisd’idees
oposades fora de la cambra siguin amics,
m’agradaria que es barallessin de debò.

Ha, ha. Home, defensar apassionadament
les idees no és incompatible amb el respec-
te. Em penso que és millor discutir-se amb les
idees que fer-ho amb les mans...

R

P

R

P

R

P

P

R

P

R

P

R

P

R

R

P

R

P

R

P

R

P

ASSESSOR DE
COMUNICACIÓ

«Hi ha
demanda de
nous líders
polítics, no és
enyorança sinó
esperança»

Gutiérrez-Rubí
explica que la
política és l’espai
de paraula, i de
paraules n’hi ha
de buides i n’hi ha
de plenes
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l final d’una petita vall,
just on s’acaben les ter-
res aspres de la Garrot-
xa d’Empordà, s’assenta

Pont de Molins, un seguit de cases a
la vora de l’antic camí Francès. A la
porta de cada casa, els molinencs hi
tenen aparcat el seu cotxe, donant
d’aquesta manera al carrer el bri-
llant ventall cromàtic dels colors
metal·litzats.

El nom del poble transparenta
l’obvietat del seu origen, un pont i
uns molins. El pont ha quedat en
segon terme, sobrepassat per una
nova construcció una mica més
avall de la Muga i, sobretot, pel nou
viaducte del tren d’alta velocitat,
que sobrevola la vall sobre uns al-
tíssims pilars de formigó.

A la vora d’un riu que encara
porta en les seves aigües el fang de
la pluja d’aquests darrers dies, i en-
tre una gran varietat de deixalles
plàstiques, encara s’hi passegen les
llúdries i els esplugabous, els gri-
paus i les salamandres, hi floreix el
blet i la canya, el ginebró i el pixa-
llits i els salzes es deixen amanya-
gar per un ventet suau, que passa
just per entre els grans ulls del via-
ducte.

Arrapat a l’església de Santa Ma-
ria de Molins, un cementiri blanc
com una tofa de neu, sembla sorgit
d’una postal hel·lènica. Una creu
de pedra obscura, ressalta entre la
blancor de l’indret, per recordar la
memòria de quatre militars «Cai-
dos por Dios y por España» el 7 de
març de 1939.

Un rajolí d’aigua sembla haver
brotat des de sempre d’una font,
presidida per un epitafi inequívoc:
“Font”. I a la plaça de l’ajuntament,
entre un monuments als donadors
de sang i una placa que recorda al
que fou el metge del poble, un altre
rètol proclama: «Prohibit jugar a
pilota».

A

PONT DE
MOLINS

L’APUNT FINAL

EDITOR
� quim@curbetcg.com

Quim Curbet


