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Galileu

El 12 d’abril de 1633 Galileu va ser detin-
gut per un tribunal de la Inquisició, a ins-
tàncies del papa de Roma, per haver gosat 

transformar la teoria geocèntrica del món –que 
era la teoria oficial de l’església– per una teo-
ria heliocèntrica, que avui dia ja no val, tampoc, 
si ens referim a l’Univers. Com que, segons la Bí-
blia, l’home havia estat creat a la Terra, sembla-
va natural que aquest planeta fos el centre de 
l’Univers en la mesura que l’home havia estat 
creat “a imatge i semblança de Déu”. És una te-
oria que no s’acaba d’entendre ni tan sols des del 
punt de vista del dogma perquè, essent Déu al-
gú que es troba a tot arreu i pertot, el més lògic 
hauria estat suposar que el centre de l’Univers 
era Ell, no la Terra. A més a més, l’assimilació de 
moltes cultures religioses, antigues, entre el Sol 
i la màxima divinitat, hauria avalat aquesta hi-
pòtesi. Però Galileu era un home d’estudi, i ha-
via arribat a la seva conclusió des d’un punt de 
vista experimental, físic i matemàtic. 

El procés va ser breu perquè Galileu, que era 
un busca-raons contumaç, davant la possibili-
tat d’anar a parar a la foguera va abjurar de to-
tes les seves teories científiques, agenollat i hu-
mil davant les autoritats eclesiàstiques, amb 
aquestes paraules: “Amb el cor ple de sinceritat 
i una fe no fingida abjuro, maleeixo i execro els 
meus errors i heretgies i juro que d’ara enda-
vant no afirmaré ni de paraula ni per escrit co-
ses sobre les quals pugui elevar-se contra mi cap 
sospita, i que, si conec cap heretge o algú sos-
pitós d’heretgia, el denunciaré davant aquest 
Sant Ofici”. Com a penitència, van obligar-lo a 
resar cada dia, durant tres anys, els set salms pe-
nitencials. La llegenda diu que, acabat el judi-
ci, Galileu va pronunciar unes paraules a sota 
veu que s’han fet famoses, i que serveixen per 
a les causes més diverses de disputa entre el 
dogma i l’evidència: Eppur si muove, és a dir: “Ja 
podeu dir el que vulgueu, que el fet és que la Ter-
ra es belluga”. 

Al cap de poc temps es va traslladar a Si-
ena i es va allotjar al palau episcopal, a la ca-
sa de Francesco Piccolomini, jesuïta i avant-
passat del gran humanista Eneas Silvio Picco-
lomini, que va ser, temps enllà, el papa Pius II: 
una monja, filla del bisbe, s’encarregava de fer 
recitar Galileu, cada dia, els salms penitenci-
als que ja hem dit. 

No ens ha d’estranyar que Galileu es refugi-
és en aquella seu bisbal de la ciutat de Siena, per-
què els Piccolomini –etimològicament homes 
menuts, perquè tot el llinatge devia ser-ho– van 
ser, des del temps de l’humanisme, gent d’enor-
me cultura i, de passada, amiga de la gresca. Per 
això avui puc aconsellar el llibre Cintia, història 
de dos amants, d’aquest Papa quan encara no ho 
era, en què es descobreix un home d’insòlita li-
beralitat que, per decòrum, no arriba mai al lli-
bertinatge.✒
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Ni que només fos per 
riure junts la mort

Les ferides que no es 
tanquen i les cicatrius 
que sagnen 
“Som éssers que trobem a faltar. To-
ta la nostra vida és un camí fet d’ab-
sències que es fan presents”. Ho es-
criu el professor Joan-Carles Mè-
lich, i no seré jo qui el desmenteixi. 
Potser sí que ens defineix per da-
munt de qualsevol altra cosa la ca-
pacitat d’enyorar. 

“L’enyor –escriu Mèlich– és el 
dol infinit, insuperable i inabasta-
ble, que, de sobte, apareix com si la 
mort s’acabés de produir, com si la 
pèrdua es produís en aquell mateix 
instant”. L’únic camí és acceptar 
que això és així, que les persones 
que s’han mort ja no hi seran mai 
més (maleït mai-més) i que ens to-
ca mirar d’aprendre a viure sense 
elles, amb un enyor punyent ins-
tal·lat dins nostre amb contracte in-
definit. I amb la memòria sempre 
disposada a recordar-nos el que 
hem deixat de tenir, el que hem dei-
xat de ser. El que ja no. 

A l’assaig L’experiència de la pèr-
dua, publicat per Arcàdia, Mèlich 
ens parla –des del que ell anomena 
“filosofia literària”– de l’absència de 
l’altre i tot el que comporta. El buit, 
el dol, l’enyor, el consol, la compas-
sió. Ferides que no es tanquen, cica-
trius que sagnen, vides que s’aca-
ben. “Som finits perquè morirem, 
perquè sabem que morirem, perquè 
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podem anticipar la mort, perquè vi-
vim morint, perquè tan aviat com 
un ésser humà neix ja és prou vell 
com per morir”. 

Trobem a faltar els qui s’han 
mort abans que tu i que jo –tant tu 
com jo ens morirem, i faríem bé 
d’anar-ho assumint–, però no no-
més. També trobem a faltar llocs, 
moments i certes parts de nosaltres 
mateixos, d’allò que vam ser. Tenir 
la sort de fer-se gran i seguir viu 
equival a tenir la desgràcia d’enyo-
rar cada cop més gent, d’enyorar ca-
da cop més. D’entendre cada cop 
millor segons quins poemes, segons 
quines cançons. Jo l’enyor com se-
gles de glaceres solitàries davallant 
mil·límetres cap als oceans. Ni que 
només fos perquè sentissis com 
t’enyoro, ni que només fos per riure 
junts la mort. 

L’enyor no es pot 
escriure ni pensar ni 
imaginar 
 
Deia Simone de Beauvoir que 
l’enyor no pot expressar-se, que no 
pot escriure’s, que no pot pensar-se, 
perquè es troba situat més enllà de 
les paraules, de les categories i dels 
conceptes. Mèlich apunta: “Heus 
aquí la dificultat d’escriure i de pen-
sar l’enyor. Però això ara no impor-
ta, perquè qualsevol persona que ha 
estimat de debò sap que és un de-
sert, i esdevé el repte més terrible al 

qual ha d’enfrontar-se l’existència 
humana”. Un desert, goso afegir, 
sense sorra ni oasis ni ningú que et 
pugui entendre del tot. Un desert 
tan desert que no té nom ni gust ni 
color. Un desert literal, absolut. No 
se m’acut res més desolador. 

Els afligits estan 
matemàticament 
tristos 
 
Tota història d’amor és una poten-
cial història d’aflicció. Ho constata 
Julian Barnes en un llibre al qual 
sempre torno, Niveles de vida (Ana-
grama). Un volum esplèndid que 
aquest novembre sortirà finalment 
en català amb el segell d’Angle Edi-
torial, traduït per Àlex Gombau. 

L’amor deriva tard o d’hora en 
aflicció i el món es divideix entre els 
qui han patit l’aflicció de primera 
mà i els qui (encara) no. Els afligits, 
puntualitza Barnes, no estan depri-
mits, només estan adequadament i 
matemàticament tristos. El dolor 
per la pèrdua és directament pro-
porcional a l’amor que sentíem per 
la persona que s’ha mort. Els afligits 
han creuat el mirall i ara passegen 
per una dimensió en què regnen una 
lògica i una pauta noves, diferents, 
on res vol dir el que volia dir. La vi-
da ha deixat d’estimar-los i el desa-
mor és mutu: els afligits senten una 
indiferència olímpica per una vida 
absurda, prenyada d’enyor.✒
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La pèrdua d’una persona estimada ens aboca a un desert 
absolut i fa que ens desenamorem de la vida


