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Merlí, el mag

Merlí és una figura de la 
mitologia medieval 
–potser un fill reconegut 

d’un rei de Bretanya del segle V–, 
segles més tard rellevant en el 
llegendari artúric, una barreja de 
druida, mag, sacerdot, xaman i 
home dels boscos; bo i malèfic al-
hora. Té uns poders enormes i 
aconsegueix portar la gent, amb 
encanteris, allà on vol. 

Això és el que degué fer el pro-
fessor de filosofia en un institut 
d’ensenyament secundari, a la 
sèrie amb aquest mateix nom, 
durant la primera temporada, 
molt celebrada i admirada: no va 
ensenyar ben bé a filosofar a l’en-
gròs, sinó que va iniciar els alum-
nes en les experiències i pràcti-
ques que van escaure només a les 
escoles més hedonistes de la filo-
sofia secular postplatònica.  

Així sembla que es desprèn 
del comportament d’aquests 
nois i noies a la bella edat que 
ara, a la segona temporada, han 
entrat a la Facultat de Filosofia 
de la UB, carregats de vida i, se 
suposa, d’una intel·ligència en-
cara poc visible. 

Els mestres que tenen a l’en-
senyament superior continuen 
en la tònica del personatge de 
Merlí, traspassat al final de la 
temporada passada: homes i do-
nes que no ensenyen gairebé res, 
però que resulten la mar de sim-
pàtics als estudiants –influència, 
encara, de la devastadora pel·lí-
cula El club dels poetes morts– i 
es comuniquen mútuament, 
professors i estudiants, tota me-
na d’assumptes sentimentals, 
cosa del tot inaudita, i impru-
dent, a la vida universitària. 

Els que ensenyen coses, i no 
precisament en un sentit filosòfic 
ampli, són els estudiants. Pel que 
s’ha vist fins avui, ho ensenyen tot: 
els peus, les cames, els braços, i ti-
rant avall o amunt. Segons la pers-
pectiva, el cul, les metes, la marga-
rida i el pardal: ho ensenyen veri-
tablement tot. Damunt, practi-
quen amb la mà, cosa estupenda i 
econòmica. 

Els telespectadors estan la 
mar de contents perquè tenien 
por que, un cop a la universitat, 
s’acabés la xerinola que es va co-
mençar a propagar el curs pas-
sat. No cal patir: la sèrie promet 
convertir-se en res semblant a 
un curs de filosofia per a la gran 
audiència –també es pot fer, ai-
xò–, i del tot semblant a un curs 
de sexologia i comportament 
emocional. S’hauria pogut situar 
en una facultat de lletres igual 
com en una d’econòmiques o de 
física i química (això darrer hau-
ria estat molt adequat).  

No passa res: fruirem de tot el 
que es pugui fruir, que ja és al-
guna cosa.!

La realitat és la 
primera gran ficció

Tot és mentida, fins i tot 
aquesta afirmació, fins i 
tot (i sobretot) l’amor 
 
“Som éssers ficcionals, éssers metafò-
rics, i qualsevol intent de coneixe’ns a 
nosaltres mateixos o de comprendre el 
món que hem construït ha de començar 
per aquí. Potser l’únic que podem fer és 
posar una mica d’ordre entre les nostres 
ficcions”. Ho llegeixo a Una historia de 
la mentira, de Juan Jacinto Muñoz Ren-
gel, un volum publicat per Alianza Edi-
torial que pretén fer un salt mortal: 
acostar-se a la veritat de la mentida. 
L’assaig parteix de la premissa que la 
història de l’ésser humà és la història de 
la ficció, i conclou que (gairebé) tot és 
mentida. El cervell ens enganya quan 
ens fa creure que la nostra representa-
ció de la realitat és la realitat.  

I sí, no vam néixer ahir i ja sabem que 
el món és una il·lusió, que anem de 
trampa en trampa i que no hi ha un pam 
de net enlloc, però llavors passa una co-
sa que ens remou de dalt a baix i que ens 
fa sentir més vius que mai, una cosa que 
ens brinda la sensació d’estar vivint fi-
nalment una experiència autèntica: ens 
enamorem. “Per descomptat, un cop 
més, tot és mentida –escriu Muñoz Ren-
gel–. No hi ha cap altre moment a la vi-
da en què siguem víctimes de l’engany 
amb tanta intensitat com quan s’apode-
ra de nosaltres l’amor”. Tant la intel·li-
gència com el procés normal de consci-
ència queden fora del procés de l’ena-
morament. Les hormones ens mentei-
xen i nosaltres les obeïm a cegues. 

Les mentides que no s’aturen de so-
ca-rel poden créixer de manera expo-
nencial. “Quan estàs ficat en l’engranat-

ge de no voler decebre, la primera men-
tida en crida una altra, i és tota una vi-
da...”. Són paraules d’un mentider pato-
lògic tristament famós: Jean-Claude 
Romand, un criminal que el 9 de gener 
del 1993 va matar la seva dona, els seus 
dos fills i els seus pares. Després es va in-
tentar suïcidar, sense èxit. Aleshores es 
va descobrir que tota la seva vida havia 
estat una impostura immensa: no era 
metge, no treballava a l’OMS, no tenia 
càncer. La farsa es va posar en marxa el 
matí que havia d’anar a fer un examen 
de segon de medicina però es va quedar 
al llit i no s’hi va presentar. A primera 
hora de la tarda, els seus pares li van tru-
car per demanar-li com li havia anat 
l’examen i ell va respondre que li havia 
anat bé. Va ser l’inici del que culminaria 
en tragèdia. Hauria pogut dir als pares 
que l’havien suspès, hauria pogut nego-
ciar una repesca amb els professors de 

la universitat. “Des d’un punt de vista 
racional, tot hauria estat preferible al 
que va fer: esperar el dia dels resultats 
i, aquell dia, anunciar que havia aprovat, 
que havia estat admès a tercer curs de 
medicina”, exposa Emmanuel Carrère. 
I es pregunta: “Com és que no va veure 
que molt pitjor que ser ràpidament des-
emmascarat era no ser-ho, i que aquella 
mentida pueril li faria divuit anys més 
tard massacrar els seus pares, Floren-
ce i els nens que encara no tenia?”. 

Un llibre torbador i 
pioner, malauradament 
basat en fets reals  
 
Amb l’excusa del vintè aniversari de la 
primera edició del llibre, Anagrama ha 
reeeditat L’adversari d’Emmanuel Car-
rère, traduït per Marta Marfany. Jordi 
Amat recorda en el pròleg que l’autor 
francès només es va sentir legitimitat 
per recrear la història del criminal quan 
va decidir fugir del narrador omnisci-
ent, que té molt d’impostor, per incor-
porar-se a si mateix al relat. Carrère es 
va trobar còmode entre fets reals: ja no 
ha fet res més que novel·les sense ficció. 

“No surts d’aquest llibre igual que hi 
has entrat –afirma Llucia Ramis sobre 
L’adversari a l’àlbum 50 llibres que 
m’han canviat la vida, publicat per Bru-
guera i il·lustrat per Julio Fuentes–. No 
tornes a ser la mateixa persona, després 
de llegir com algú és capaç d’enganyar, 
durant molts anys, tot el seu entorn, 
fent-se passar per qui no és i demostrant 
fins a quin punt la realitat supera sem-
pre la ficció, perquè la ficció és una for-
ma de sinopsi. Que pot créixer i devorar-
te”. De veritat.!
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Ja fa vint anys de la reconeguda novel·la 
d’Emmanuel Carrère sobre l’impostor 
que va assassinar tota la seva família

Un nom per als nostres dies

Amb els mateixos focs d’artifici que a 
França celebren el 14 de juliol, els 
nois de les perifèries assetgen les 

comissaries. El patriotisme és un ma-
rit d’anada i tornada com a l’obra 
de Jardiel Poncela. Què hi farem, 
que dirien els clàssics. El minis-
tre de l’Interior francès, Gérald 
Moussa Darmanin, diu que vol 
prohibir la venda dels tubs amb 
què es llancen els coets. No cal 
fer-se marxista per ser materialista, 
perquè ho és encara més el liberalisme. 
Tan sols varia el sentit de propietat del ma-
terial entre tots dos. Un autoritari va d’un 
altre pal, té una visió del món més romàn-
tica, més idealista, ja que prohibiria no els 
focs sinó els suburbis. Potser com més ens 
separem dels objectes, més lluny som de 
tot el que és possible.  

¿Recordeu quan els francesos del 68 
deien “Sigueu realistes, demaneu l’im-
possible”? Quin misteri. No és el mateix 

l’impossible per a un pobre que per a 
un ric. A França, als barris mar-

ginats, ja fa temps que la gent 
que hi viu parla en veu baixa de 
guerra civil, amb aquestes ma-
teixes dues paraules que nosal-

tres encara arrosseguem com 
una làpida sepulcral. Cada època 

té el seu nom, i encara està per veu-
re quin li donarem (o li donaran) a 

aquests dies, que ni tan sols veiem passar 
perquè vivim confinats sota l’ombra 
d’una desmoralitzant pandèmia. En po-
dríem dir els dies més cecs, per citar un 
altre clàssic. Però no cal refiar-se dels 
noms de les èpoques, són teatralitzaci-
ons, màscares, això és el que deia l’histo-

riador francès Dominique Kalifa, profes-
sor a la Sorbona, que va morir el mes pas-
sat. Els seus articles acostumaven a sor-
tir sovint al diari Libération. Kalifa ha-
via entès com la cultura de masses del se-
gle XX és filla de la criminalitat del XIX, 
de la fascinació que el crim exerceix so-
bre les classes populars i mitjanes. Per 
explicar-ho va prendre com a emblemes 
la Belle Époque i Fantomas, el bandit fa-
vorit dels surrealistes. Per cert, la màsca-
ra va ser símbol de Fantomas i, d’una al-
tra manera, ara és símbol del nostre 
temps. El poder canvia de mans, per citar 
més clàssics, aquest cop Milosz. L’últim 
llibre de Kalifa es deia Les noms d’époque. 
De “Restauration” à “années de plomb” 
(Gallimard, 2020). És col·lectiu i ve a dir 
que no existeixen els períodes, sinó els 
problemes. També val per avui.!
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