
La cosa pública i l'interès privat, gestió i valentia 

 

Abans en passaran moltes de coses; xerrarem d'això, d'allò i que em sé jo de quants quefers més, 

caldrà treballar de valent i podrem celebrar amb goig festes i alegries; però arribarà el moment. Les 

tenim a poc més de dos-cents dies. D'ací a pocs mesos, a les nostres viles, els nostres politics locals, 

de bon grat o a contracor, amb més o menys ganes, es posaran en marxa de cara a les eleccions.  

El Meridià Zero és una convenció que delimita el Món físic i determina horaris i calendaris. Algú va 

dir, o potser escriure, que si hi ha un lloc on el Meridià Zero separa el Món en dues meitats és el Pont 

de la Bota. Com el Meridià Zero és una convenció, no sempre és fàcil delimitar quina carrasca és a 

l'orient o és l'occident del Món. Ben mirat, no ens ve d'un forc o d'un pam.  

Podria parèixer que passa el mateix quan parlem i ens referim als nostres polítics locals. A qui ens 

estem referint? Anem a pams, perquè en aquestes coses, sí “ve d’un pam”.  

Ens referim a tots aquells que, amb les seues accions o el seu discurs, tenen o commouen una 

actitud relacionada amb l’administració i la gestió del poder? Als qui detenen algun grau de 

responsabilitat en la gestió del poder i la col·lectivitat?  

Aquesta és la condició que els hi ha estat atorgada pels vots de la gent, dels electors. A diferència 

d'aquells el grau de responsabilitat dels quals prové de la seua condició d’assalariats (vitalicis o no) 

de les administracions públiques. 

A diferència també d'aquells, la gestió de la cosa pública no és la seva manera de guanyar-se la vida. 

Se la guanyen d'una altra manera y la seva acció política és només la seva forma d’involucrar-se en 

la cosa pública, no de lucrar-se'n. 

La fermesa, fins i tot la rigidesa, d’un mandatari, d’un governant, cap als particulars no constitueix, 

per si mateixa, cap perversitat en les formes i mètode de governar. Al contrari, si del que es tracta és 

de preservar els actius i els procediments d’allò que és públic i/o col·lectiu, esdevé, si es guarden el 

respecte i les formes, una gran virtut. No sempre qui més crida o qui més plora (aquells que ploren 

allò de "¿qué hay de lo mío?") té més raó, ni tan sols més motius. Contra l’abús en benefici privat que 

els particulars vulguin treure de les seves queixes o protestes, és bo que el poder col·lectiu actuï de 

manera recta, estricta, rigorosa i, si cal, intransigent. Així mateix, és molt meritori mantenir la lleialtat 

a uns principis clars, lícits i explícits, assumint les crítiques, un cop destriats –si hi són- els seus 

components més agressius o interessats. 

Encara més, l'acció sostinguda d'aquestes virtuts polítiques exigeix, en un bon nombre de casos, 

l'exercici d'un gran coratge, d'una gran valentia, per a afrontar riscos i obstacles -quantes vegades 

provocats!- i auixar-se l'omertà, el silenci poregós però còmplice. 

I tots nosaltres, nadius, d’adopció i oriünds, confluents fidels i lleials a la comarca, hem de valorar i 

agrair el desinterès i la bona voluntat amb els que molta gent s’ha preocupat -i es preocupa- per la 

cosa pública de les nostres viles. Ho hem d’agrair i ho hem de recordar constantment. 

La constatació i reconeixement de l’ús i costum majoritari d’aquestes qualitats no ha d’enterbolir ni ha 

de confondre, però, la nostra visió. Ningú està totalment exempt del perill de caure en la incapacitat 

per a assumir les responsabilitats que pertoquen a tota funció o càrrec públic, entre les que es 

troben, per sobre de tot, el respecte absolut a les persones i el compliment escrupolós de la moralitat 

i les normes.  

La cosa pública no és un pandemònium, però sí un garbuix complexíssim del que la informació n'és 

un dels nervis vitals. La gestió de la informació és un element públic més i hauria de ser, per tant, aliè 



a qualsevol aprofitament excloent. Si en algun moment o període no ha estat o no és així, se n'han 

derivat seqüeles que, a la llarga, ens duen o duran maldecaps i patiments a tots. 

Més complicacions encara poden aparèixer quan es confonen allò que és públic i allò altre que és 

privat i no hi ha una clara delimitació entre una cosa i l’altra. La funció pública, tingui el caire que 

tingui, exigeix dels seus actors una perfecta bipolaritat entre l’àmbit privat de la persona i la dimensió 

pública de les seues accions. Tota confusió, tota mescla dels dos dominis, el públic i el privat, sigui 

de qui sigui (tant s’hi val si d’un funcionari, d’un polític o d’un particular), mos condueix a mals de mal 

curar, a reintroduir elements de feudalisme allà on el Món hauria d'anar precisament en sentit 

contrari. 

Es fa molt difícil destriar quins poden ser en cada cas, i a què obeeixen, els perquès més profunds 

del que es diu o del que es fa, les accions visibles i els fets ocults, els impulsos i les raons. Es tracta 

d’entendre amb més precisió l’abast i el propòsit de qualsevol valoració que puguem fer-ne. 

Precisament per això és tan delicat fer valoracions en una sola dimensió i direcció. En tot cas, 

tinguem tots ben present que no cal que ningú esperi implicació o apreci si prèviament (i això, 

diguem-ho així, és només una hipòtesi) s’ha sembrat refús i menyspreu. 

Cal vigilar les maleses i anomalies i destriar els fets amb rigor i exigència, però també cal homenatjar 

la valentia en la paraula i en els fets, així com valorar i agrair el desinterès, la bona voluntat i el valor 

amb els que un bon estol de gent s’ha preocupat i es preocupa per la cosa pública de les nostres 

viles. 
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