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Tu  ets  un  mal  jugador  d’escacs.  Et  falta  el  punt 
d’egoisme per propiciar la  conjuntura perquè l’adversari 
es vegi obligat a fer just el moviment que a tu t’interessa i 
permetre’t  llavors  el  luxe  de  mirar  qui  t’envolta  i 
d’arronsar-te d’espatlles, afirmant: “ho fa perquè vol”. Tu 
això no ho saps fer i per això no has triomfat a la vida i  
has acabat convertit en un especialista de l’esforç inútil. 
Un  fracassat  que  rebufa  a  cada  cantonada  perquè 
especula  amb  la  remota  possibilitat  de  merèixer  molt 
més del que la vida li ha ofert fins ara; és a dir, res de 
res. I no n’aprens. No n’aprens i encara apostes per la 
generositat  exagerada  com  a  divisa  per  establir 
coneixences socials. Cras error. És com si en la targeta 
de visita hi haguessis escrit: “sóc bona persona”. Em sap 
greu i fins i tot em fa ràbia que siguis així:  mancat de 
planificació  i  organització  efectiva  i  cohibit  fins  a  la 
covardia. Creu-me, és urgent que apliquis un cert grau 
d’egoisme estratègic si vols sobreviure. Però és que, a 
més  a  més,  és  sa  i  aconsellable  per  frenar  les 
inclinacions altruistes que t’afebleixen i  et  converteixen 
en un ésser vulnerable, un vassall per als que abusen de 
l’egoisme. I d’aquests n’hi ha molts, t’ho asseguro. Això 
és com el vi, amic meu, un glop t’anirà bé. Una ampolla 
sencera és excessiu. Tu, és clar, no cal ni que ho recordi, 
ets  abstemi  absolut.  O  potser  hauria  de  dir  radical. 
Perquè, això de no omplir la copa ni tan sols per brindar, 
em sembla una altra falta d’estratègia personal i social, 
esgarrifosa,  que suscitarà comentaris  que ni  tu  mateix 
podràs rebatre. Per tant, et sobren també, un bon feix de 
prejudicis. Sense ells seria com començar des de zero. 
Nu  del  tot.  Preparat  per  aplicar  el  punt  d’egoisme 
estratègic  que  t’estalviaria  patiments  i  preocupacions 
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innecessàries.  I  creu-me, no  et  suggereixo  que  et 
transfiguris  en  un malvat  o  un  facinerós.  Per  això,  no 
pateixis:  jo  detesto i  condemno qualsevol  manifestació 
maliciosa i per descomptat violenta. Només et convido a 
fer-te valer,  a imposar-te,  a  demostrar  confiança en tu 
mateix  i  entendre  que  tens  dret  a  procurar  pels  teus 
interessos. Ets sembla bàsic, oi? Doncs demostra-m’ho, 
si és tan senzill. Atreveix-t’hi. Sigues un bon estrateg i no 
et deixis trepitjar. Perquè, ara com ara, sembla més aviat 
el  contrari,  que  t’hi  posis  bé  perquè  t’ascendeixin  als 
altars del martiri. I en aquesta qüestió, ja ho saps, ho tinc 
molt clar: la gent com tu, que es plany de ser soferta i 
haver nascut per ser víctima universal, l’ase dels cops i 
les  patacades,  l’escarràs  que  poden  intercanviar  per 
qualsevol  altra fitxa i  et  fa la feina igual  de bé per un 
salari deu vegades inferior, s’equivoca quan opta per la 
resignació.  Et  falta,  insisteixo,  egoisme  estratègic  i  et 
sobren  prejudicis,  que  en  el  fons,  és  clar,  són  pors 
irracionals envigorides i envalentides pel fet mateix de no 
ser  capaç  d’aplicar  d’una  vegada  per  totes  l’escrúpol 
d’egoisme  indispensable  per  sobreviure  i  tenir  èxit. 
Fantasmes que hauràs de foragitar tu mateix. Perquè jo 
et puc ajudar, però fins a cert punt. Tot té un límit. Vull dir 
que jo predico amb l’exemple. I amb el meu benestar no 
s’hi  juga.  Potser  així  ho entendràs i  reaccionaràs.  Per 
cert,  recordes el  dia  que vas recollir  per resposta una 
rialla  morbosa  i  forassenyada,  per  part  d’un  ésser  en 
estat  de  perillosa  vesània.  Sí,  ho  recordes?  Tingues 
present que t’havies limitat a formular en to conciliador: 
“si mai us puc ajudar en alguna cosa, m’ho dieu”. No, no. 
He de reconèixer que vas actuar amb aplom i vas ser 
diplomàtic.  Ara,  la  resposta  que  vas  engaltar  va  ser 
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reveladora i fulminant: insisteixo, una rialla simptomàtica 
que et va percudir el crani durant setmanes. I creu-me, 
amic  meu,  aquestes  escenes,  amb  una  bona  dosi 
d’egoisme estratègic, queden relegades a l’anecdotari de 
la immaduresa i la ingenuïtat. Vull dir que es poden evitar 
i tu en sortiries més ben parat. Desplaça l’alfil, si us plau. 
Ara.  En el  territori  amorós també t’aniria  més bé si  et 
comportessis així.  Rumiant les coses, sense precipitar-
te, preveient les conseqüències i els efectes immediats i 
futurs, com a protagonista principal, que no vol dir únic, 
de les decisions. No ho he proferit amb to sardònic, això 
de territori amorós. Jo sóc el primer en ser conscient que 
els  individus  que  no  practiqueu  l’egoisme  estratègic 
esteu  condemnats  a  dur  una  existència  de  castedat  i 
contenció.  Una situació,  vull  creure,  que a  causa dels 
efectes immediats i devastadors, et convé trabucar amb 
urgència. Creume, és possible també. De la teva amiga, 
per  exemple;  no  en  coneixes  ni  una  mil·lèsima  part  i 
sempre  és  ella  que  pot  anticipar-se  a  les  teves 
propostes. És com si ella controlés les fitxes blanques i 
les negres. Tu vas sempre a remolc i amb un lliri a la mà. 
Pensa en tu i aplica aquí també el que jo et suggeria: 
egoisme estratègic i punt. Home. És que al final, quan et 
miro,  em  vénen  ganes  de  plorar.  Tu  creus  que  pots 
perdre una torre d’aquesta manera?. A ella, recapitulem, 
li fas massa regals. Ets sistemàtic i previsible en excés. 
Sí, creume. La falta d’estratègia dissipa els al·licients que 
els teus detalls puguin contenir i aboca l’esforç al fracàs. 
Has de fer-te gruar. És allò de la quantitat i la qualitat. Tu 
optes per la quantitat com a mètode per compensar la 
falta de tàctica. Ets poc previsor perquè per més que et 
lamentis  de  la  situació  patètica  que  et  flagel·la  ets 
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incapaç de concebre un panorama encara més fosc, una 
cruïlla de circumstàncies irreversibles que et deixaran a 
la intempèrie, acorralat, devaluat en la misèria, per culpa 
de  no  saber  valorar  la  importància  de  l’egoisme 
estratègic i aplicar-ne els rudiments des del principi de la 
partida. És com si no t’acabessis de creure mai del tot 
que  la  vida  va  de  debò  i  confiessis ingènuament  en 
l’àngel redemptor que ha d’aparèixer a l’últim sospir per 
prorrogar  la  partida  i  esmenar  els  errors.  Àngel 
redemptor? On? Quan? Creu-me, això no ha succeït mai 
ni succeirà. Toca de peus a terra, madura. Escac i mat. 
S’ha  acabat  el  bròquil.  Ets  el  jugador  d’escacs  més 
incompetent  que he conegut mai.  A l’informe, t’ho ben 
asseguro, ho faré especificar. I sàpigues, amic meu, que 
jo  no  faig  apologia  de  res  que  pugui  concitar 
animadversió contra la condició humana. En absolut. Sóc 
un ésser fraternal que advoca per la concòrdia. Ara, a 
tots aquells qui, com tu, no han sabut fer ús d’un mínim 
d’egoisme estratègic, només els reservo una masmorra a 
imatge i semblança de la que, en vida, han edificat amb 
les pròpies mans.
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