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Kant

Sembla que els russos no batejaran l’ae-
roport de Kaliningrad amb el nom del 
seu fill més il·lustre, Immanuel Kant, al 

qual els habitants d’aquell lloc anomenen so-
vint Immanuel Ivànovitx Kant per fer honor 
a la llengua que ara s’hi parla. 

En altres temps, en vida de Kant, a la dita 
Prússia Oriental s’hi parlava més l’alemany 
que el rus, però el fet que fos conquerida per 
les tropes soviètiques després de la Segona 
Guerra Mundial va fer que amb l’expulsió, 
forçada o no, dels alemanys i la “importació” 
forçada de ciutadans russos l’antiga Königs-
berg –que és com s’anomenava la ciutat, a 
l’alemanya, en vida de Kant– fos rebatejada 
amb el nom que ja hem dit: Kaliningrad, ciu-
tat de Kalinin, un bolxevic sanguinari. 

En principi, els habitants de la ciutat s’ha-
vien decantat pel filòsof, en reconeixement 
a una obra que va resultar, amb els anys, l’úl-
tim sistema filosòfic de gran coherència que 
va generar la filosofia alemanya. Després de 
Kant, Hegel va escriure una Fenomenologia 
que és com un conte de fades polititzades a 
la prussiana; i després Marx, seguint Hegel, va 
escriure un altre sistema molt coherent, eco-
nòmic, social i polític, reflectit al seu llibre 
príncep, El capital.  

Però els russos, que han donat més sants, 
starets i revolucionaris que filòsofs, van re-
butjar aquesta possibilitat i ara es decanten 
per batejar l’aeroport amb el nom d’Elizabe-
ta Petrovna, tsarina, emperadriu i autòcrata 
de totes les Rússies que va viure entre 1709 i 
1762, contemporània, doncs, del ciutadà Kant 
(1724-1804). Els russos consideren estranger 
Kant, quan de fet va ser fill d’aquesta ciutat i 
hi va viure tota la vida seguint uns costums ri-
gorosament metòdics: els vilatans posaven el 
rellotge a l’hora quan ell passava perquè sem-
pre passava pels mateixos llocs a la mateixa 
hora i al mateix minut. 

És molt graciós el que va dir el vicealmi-
rall Igor Mukhametxin als seus mariners per-
què boicotegessin el nom de Kant suggerit per 
una comissió: “Va trair la seva pàtria [men-
tida], es va humiliar i es va arrossegar de ge-
nolls perquè li donessin una càtedra [com tot-
hom, llavors i ara] i va escriure uns llibres in-
comprensibles [és quasi cert] que ningú de 
vosaltres no ha llegit ni llegirà mai”. 

No passarà res perquè els navegants de la 
flota del Bàltic no llegeixin la Crítica de la raó 
pura. Però Kant continuarà sent el més gran 
filòsof de tot el continent i de les Rússies de 
l’època; i l’emperadriu Petrovna, que opta al 
nom de l’aeroport, no deixarà de ser la filla 
de Pere el Gran, el més germanòfil dels empe-
radors del país, i de Caterina I, francòfila com 
ella mateixa. Russos de debò, cap durant una 
colla de generacions dels Romànov.!
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Cuida’t, i si no pots, 
truca’m

Estimada zona 
de confort, no et vull 
perdre de vista  
Un alumne d’un taller d’escriptura 
m’agraeix que els hagi empès a sor-
tir de la zona de confort i jo, que no 
tinc un mirall al davant, intueixo 
que dec fer una cara rara, de sí però 
no, perquè l’entenc però alhora em 
sento una gran defensora de les zo-
nes de confort de cadascú. Prou que 
ens costa distingir-les, arribar a sa-
ber quines són, per haver de renun-
ciar-hi a favor d’uns territoris des-
coneguts que ves a saber què ens 
aportaran. A mi busqueu-me a la zo-
na de confort, si em voleu trobar. 

La poeta Sònia Moll (Barcelona, 
1974) és de les meves: “Em declaro 
fan de la zona de confort. Confesso 
que la busco, que l’estimo, que m’hi 
aferro. Que trontollo quan comen-
ça a esfondrar-se i m’agafa pànic 
quan es fa miques del tot. Com que 
encara no he mort de cap crisi d’an-
sietat ni m’han hagut d’internar ni 
he perdut amistats per aquesta de-
bilitat, em permeto de continuar 
buscant-la, estimant-la, aferrant-
m’hi i sentint que em desintegro ca-
da cop que desapareix (i sabent que 
continuo sencera malgrat tot, i que 
els canvis són substancials a la vi-
da, i que les crisis ajuden a créixer, 
i bla, bla, bla)”. 

Sònia Moll ens explica això en un 
dels textos de Beneïda sigui la serp 
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(Godall Edicions), un volum que 
aplega articles publicats a La Direc-
ta i que no em cansaria de regalar ni 
de rellegir ni de recomanar. Les pa-
raules delicadament revolucionàri-
es de Moll m’abriguen, em són ca-
sa, les vull i em calen dins la meva 
zona de confort. Per això trobo en-
certadíssim que se n’hagi fet un lli-
bre, dels articles que van tenir una 
primera volada en format digital. 

Les finestres 
de l’autoafirmació, del 
gaudi i de la sororitat 
 
“Posar paraules a les violències, 
identificar-les, descriure-les, posar-
hi nom, ens salva –escriu la perio-
dista Montse Santolino en el pròleg 
de Beneïda sigui la serp–. És el pri-
mer pas. Cada columna [de Sònia 
Moll] és com el sac de boxa que la 
salva de trencar el nas de ningú. I 
després, a sortir per la finestra”. Són 
columnes que obren i ens obren les 
finestres de l’autoafirmació, del 
gaudi de la vida i del propi cos, de 
l’espiritualitat i, sobretot, obren de 
bat a bat la finestra de la sororitat, el 
flamant neologisme del 2018. 

“La Moll no escriu del pare fràgil 
i de la mare morta com a teràpia 
personal sinó social –apunta Santo-
lino–. Per fer política i denunciar 
una altra de les grans violències de-
rivades del sistema masclista: la cri-
si de cures en un sistema on no hi ha 

temps ni recursos per acompanyar 
ni entendre la malaltia, la depen-
dència i la mort”. Sònia Moll renega 
del “cuida’t, que si no et cuides tu, 
no ho farà ningú”. El que ella vol, 
propugna i gosaria dir que contribu-
eix a crear és un “cuida’t; i si no pots, 
la societat serà prou solidària, sana, 
antiindividualista i compassiva per 
ser capaç de cuidar-te”. 

Feminista i cristiana 
i lesbiana i òrfena 
i filòloga i tieta i 
 
Filla de xilena i de menorquí, Sònia 
Moll (que s’havia de dir Gabriela, 
com la Mistral) es defineix com a 
“feminista i”. Després de la conjun-
ció hi ha un reguitzell de mots: cris-
tiana, lesbiana sense pedigrí, òrfena 
de mare sense desig de ser-ne, filò-
loga que no fa servir el femení genè-
ric plural, tieta motivada, pacifista, 
carnívora, independentista, antica-
pitalista. Diries que la Sònia no té 
por de mostrar-se ni de mostrar la 
pròpia vulnerabilitat, i te la creus 
quan parla del desig d’acollir la vul-
nerabilitat dels altres. “En el debat, 
jo no vull oblidar la cura –diu–. És 
des d’aquesta cura que puc legiti-
mar el lloc de l’altre encara que no 
m’agradi, però també legitimar el 
lloc que decideixo ocupar jo”. Jura-
ria que en aquesta declaració de 
principis hi ha la recepta per fer del 
món sencer una zona de confort.!
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“Beneïda sigui la serp que ens va ensenyar la desobediència”, diu 
el vers d’Anise Koltz que dona títol a un llibre necessari i preciós


