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El món és gestionat pel poder, els poderosos 
mouen el món. Però, qui són els poderosos? No és 
fàcil respondre aquesta pregunta. 

En una recent trobada de professors 
universitaris, a l'hora de subratllar la 
responsabilitat de la institució universitària per al 
futur de la cultura i de la societat en general, es va 
arribar a afirmar que en realitat avui els centres de 
poder estaven amagats i no coincidien exactament 
amb les institucions que “oficialment” tenen 
aquesta funció. 

En principi hi ha molts camps de poder: la 
ideologia, l'economia, la política, la cultura en 
general, amb els seus múltiples espais, com l'art, 
l'esport, la moda, etc. Cada camp sembla que té els 
seus propis caps. Però, pot dir-se que hi ha qui 
“manen més”, tenen més poder, encara que 
envaeixin altres terrenys més enllà dels propis? Es 
poden identificar “els poderosos d'aquest món”, 
usant l'expressió de Jesús (cf. Mc 10,42)? 

Aquests últims temps la política està molt 
present en la nostra atenció. La política és l'art 
d'exercir el poder, en principi, al servei del bé 
comú. Com més “messiànic” (salvador, 
transformador, radical) és qui governa, més poder 
necessita acumular, més espais de poder tendeix a 
controlar. No entrem a discutir la intenció d'un 
polític governant o un altre. 

És freqüent escoltar que el més poderós, per 
sobre dels polítics, els investigadors, els ideòlegs, 
els artistes, etc., és sens dubte el diner. Però els 
diners no són ningú, sempre són “d'algú” que en té 
i en gaudeix. 

El poder en si no és dolent. Des del nostre punt 
de vista, la qualificació moral del poder depèn de la 
resposta a tres preguntes: d'on procedeix, com 
s'exerceix i quina finalitat persegueix. 

Tot això ve al cas a propòsit d'una frase 
sorprenent de sant Pau: 

“Així que prefereixo gloriar-me de ser feble… 
Com més feble em sento, tant més fort sóc” 
(2Co 12,9-10). 
Qui escolti aquestes paraules, tal com sonen, 

pensarà que sant Pau està malalt de masoquisme. 
No tenen cap lògica, si més no cap lògica que 
coincideixi amb la del poder. Sovint diem que som 
cristians per transformar la realitat. Com ho farem 
si seguim a sant Pau? 

Em va impactar en el seu moment la lectura del 
llibre de Tatiana Goritchéva La força dels débils. El 
seu argument és justament mostrar el poder 
transformador que a Rússia han tingut els més 
febles, en el context d'un govern i un estat 
absolutament poderós, com era el comunisme. 
Només que aquests febles eren els “starzy”, 
aquells compromesos amb una vida de pobresa 
radical, dedicats a l'oració del cor, ascetes que 
oferien el seu buit a la plenitud de l'amor de 
l'Esperit Sant. Per a l'autora ells eren focus de 
profunda i autèntica transformació del món. 

S'entén quan llegim la cita completa de sant 
Pau: 

“(Em va dir Jesús:) ‘El meu amor és tot el que 
necessites. En la teva feblesa actua el meu 
poder’. Per això em gloriaré sobretot de les 
meves febleses, perquè reposi sobre meu el 
poder del Crist. Per tant, accepto de bon grat les 
febleses, les injúries, les adversitats, les 
persecucions i les angoixes per causa de Crist. 
Perquè quan sóc feble és quan sóc realment 
fort” (2Co 12,7-10). 
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