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Simeó Estilita

Com que el món va cada vegada més ma-
lament, hi ha molta gent, joves en espe-
cial, que han decidit anar a viure al camp 

o a la muntanya: tenen un hort, mitja dotze-
nes de gallines, potser una vaca, i un ase per 
anar a buscar llenya. N’hi ha que tenen llum, 
i n’hi ha que no; aigua, per força. 

Ho han entès bé. La ciutat ofereix molts es-
tímuls –ho deia un magnífic assaig del soci-
òleg Georg Simmel–, però ja fa anys que ofe-
reix escasses possibilitats a les persones de 
poca edat, o de molta. 

Si aquests emigrants fossin persones de 
gran pietat i religioses, potser haurien fet com 
Simeó, dit “estilita” (la paraula ve del grec sty-
los, que vol dir “columna”), que va viure apro-
ximadament entre els anys 521 i 597, i un dia 
va decidir complir rigorosament el precepte 
cristià del dejú i l’abstinència. Per a tal fi, es va 
fer lligar en una roca, com Prometeu, i no va 
menjar ni beure durant tota la Quaresma; o 
això diuen. 

Hi va trobar tant de gust, a aquesta vida so-
litària i carestiosa, que es va fer construir una 
columna d’uns deu metres, i després una al-
tra de més alta, per viure-hi al damunt, en una 
minúscula plataforma, abrigat solament amb 
una pell de boví. Tot això al desert de Síria, 
en un lloc per on només hi passava Déu, que 
va pertot. Aquest no l’alimentava, perquè no 
ho fa mai, però els escassos vianants que pas-
saven prop de la columna, atesa la santedat 
guanyada a pols per l’eremita, li portaven, de 
tant en tant, menges molt austeres: pa, for-
matge, potser mel. I aigua.  

Així va viure Simeó eremita dalt la colum-
na durant cosa de 40 anys: tenia una corrio-
la i una corda segura, amb un cistell penjant-
hi, i així recollia les pobres viandes dels pas-
savolants. No hi ha com menjar poc i viure 
dalt una columna perquè et considerin un és-
ser de gran santedat. Per això el van visitar el 
papa Lleó I i l’emperador Teodosi. Ja sé que 
això no és cap consol per als joves que no te-
nen feina ni columna; però l’exemple serveix, 
si res més no, per pensar en aquella dita tan 
consoladora: “Sempre hi ha un pitjor”. Ens 
hem acostumat a viure enmig de tota mena 
d’utensilis pròpiament inútils –els telèfons 
“intel·ligents”, els més inútils de tots–, i ara 
se’ns faria una muntanya portar la mena de 
vida que portava Simeó. Però Luis Buñuel, 
que estava seduït per aquesta història–que és 
verídica, ep!–, va fer una pel·lícula d’enorme 
categoria sobre el sant home: Simón del desi-
erto. I això que Buñuel era, com ell mateix so-
lia dir, “ateu, gràcies a Déu”.✒
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trontolla 

A l’última estació no 
t’espera ningú més 
que tu mateix 
La cineasta Rosa Vergés ha decidit 
que vol consagrar-se a dirigir pel·lí-
cules, després d’haver passat molts 
anys segrestada per altres tasques. I 
s’encomana a una reflexió que feia 
Joan Brossa: la que diu que et passes 
la vida corrent per no perdre el tren 
i al final del viatge, a l’última estació, 
resulta que només hi ets tu mateix, 
esperant-te. 

Dins de cada persona de setanta 
anys n’hi ha una de trenta-cinc que 
es pregunta què coi ha passat. I 
abans d’entrar en via morta val la 
pena haver-se retrobat un mateix. 
Haver fet el que vols. Haver-se alli-
berat d’uns quants esclavatges. No 
naixem lliures: ho arribem a ser. “La 
llibertat mai és absoluta, ni infinita, 
ni definitiva: som més o menys lliu-
res, i es tracta d’arribar a ser-ho tant 
com sigui possible”, sosté el filòsof 
francès André Comte-Sponville. Es 
tracta, potser, d’aprendre a allibe-
rar-nos. Aquest alliberament no te’l 
regalen: és un procés, un objectiu i 
un esforç. I té uns peatges. 

Schopenhauer va escriure: “Pots 
fer el que vulguis, però a cada ins-
tant de la teva vida només pots voler 
una cosa determinada i absoluta-
ment res més que aquesta cosa”. És 
a dir: “Si vull, puc donar als pobres 
tot el que tinc i així tornar-me un 
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d’ells. Però no sóc capaç de voler-ho 
perquè els motius en contra tenen 
massa poder sobre mi. En canvi, si 
jo tingués el caràcter d’un sant, ales-
hores podria voler-ho, i en aquest 
cas hauria de fer-ho”. 

El somni americà que 
cau amb les Torres 
Bessones  
 
Ens mana la voluntat, d’acord. Som 
el que volem. I som lliures de voler 
el que volem. Però a vegades no sa-
bem què volem. A vegades la nostra 
voluntat –el nostre cervell– ens sor-
prèn a nosaltres mateixos. 

Penso en tot això mentre llegeixo 
una novel·la provocativa, intrigant i 
més que recomanable: L’integrista 
reticent, de Mohsin Hamid (Lahore, 
Pakistan, 1971). L’ha publicat Peris-
copi, una editorial que s’està gua-
nyant llibre rere llibre un crèdit 
enorme, i que ja va publicar fa dos 
anys una novel·la posterior del ma-
teix autor: Com fer-se fastigosament 
ric a l’Àsia emergent. La traducció 
de l’anglès l’ha feta Carles Miró. 

El jove Changez, com Mohsin 
Hamid, és un pakistanès que emigra 
als Estats Units per estudiar a la 
universitat de Princeton. Un es-
tranger que obté per mèrits propis 
una feina molt bona a Nova York i 
que se sent gairebé nord-americà. 
Gairebé. Perquè arriba l’11 de se-
tembre del 2001 i en Changez veu 

des d’un hotel de Manila, per la tele, 
com les dues torres del World Tra-
de Center de Nova York s’enfonsen, 
primer una i després l’altra. I la se-
va reacció inicial és... somriure. 

Somriures inesperats, 
contradiccions i 
dilemes interiors  
 
“Però faci el favor de creure’m quan 
li dic que no sóc cap psicòpata; no 
sóc indiferent al sofriment dels al-
tres”, explica el narrador protago-
nista a un interlocutor nord-ameri-
cà que, a aquestes altures del llibre, 
encara no sabem qui és. I afegeix: 
“Per tant, quan li explico la meva 
alegria davant de la matança de mi-
lers d’innocents, ho faig amb una 
profunda sensació de perplexitat”.  

El plaer culpable que experimen-
ta Changez quan veu que algú ha fet 
mal als Estats Units, i el fet que a 
partir d’aquell moment passi a estar 
sota sospita pel seu color de pell (i 
per la barba que decideix deixar-se 
al cap de poc), li trenquen els esque-
mes. Ell volia integrar-se a la soci-
etat nord-americana, volia formar 
part del sistema, i a partir dels 
atemptats comença a tenir dubtes 
sobre qui és i què vol. La seva iden-
titat trontolla més que mai. Fins que 
conclou que, per arribar a ser ell ma-
teix, s’ha d’alliberar d’ell mateix. De 
la persona en què s’havia volgut 
transformar.✒
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És possible que un personatge s’alegri de l’atemptat contra les 
Torres Bessones i que algun lector l’entengui?


