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Vaig estudiar en una escola laica, perquè era im-
portant per als meus pares, però, tot i així, ens 
van apuntar, a la meva germana i a mi, a cateque-
si. En vista de l’èxit, els altres dos germans, més 
petits, ja no hi van anar. Es veu que un dia vam ar-
ribar a casa dient que volíem fer la comunió, i 
quan la meva mare ens va preguntar per què, vam 
contestar que perquè volíem una festa (i, segura-
ment, també un rellotge). No hi vam tornar més. 
Li explico la història a l’Ignasi Moreta, l’editor de 
Fragmenta, perquè hi quedo amb un cert temor 
i intento que em serveixi una mica de justificant. 
La meva poca cultura religiosa és una cosa que la-
mento sincerament, i que m’avergonyeix una mi-
ca. No he de patir per res: Moreta no només és 
comprensiu, sinó que em regala una hora de con-
versa molt il·luminadora. 

L’Ignasi Moreta va fundar l’editorial Frag-
menta amb la Inês Castel-Branco el 2007, i des 
del 2018 la dirigeix en solitari. Tot i que s’han 
obert a l’assaig humanístic, amb textos d’antro-
pologia o de filosofia, des de la seva creació publi-
quen “llibres no religiosos sobre religions”, amb 
una estètica molt cuidada. Moreta m’explica: 
“Una cosa és la fe, i l’altra les creences. Podem es-
tar oberts a explorar el misteri, a creure que no 
tot és purament matèric, i això, quan hi posem 
paraules, es converteix en creença. Hem de dis-
tingir una cosa de l’altra. Panikkar ho deia: ¿què 
és l’important? Les creences no, les creences són 
merament culturals”.  

Surt a la conversa el que ha passat durant anys, 
en què hem viscut amb la idea de la religió com 
una cosa de la qual ens havíem d’alliberar, i ell 
mateix em diu que és normal venint d’on venim: 

el nacionalcatolicisme no ha ajudat. Em parla de 
Bonhoeffer, un teòleg luterà que creia que el llen-
guatge de la religió s’havia fet malbé; que s’ha-
via de deixar en guaret, deixar-lo reposar, i ac-
tuar com si Déu no existís, perquè potser això ens 
pot ajudar a pensar en la condició humana. “Com 
que ja no ens creiem els catecismes, amb pregun-
tes i respostes establertes –em diu l’editor–, pe-
rò sí que ens continuem fent preguntes (Qui 
som? On anem? Què podem esperar?), necessi-
tem més que mai un acompanyament en la vida 
espiritual”. Una paraula important, l’espiritua-
litat, que hauríem de recuperar perquè ens pot 
ajudar a viure. M’agrada com ho planteja l’An-
na Punsoda, cap de projectes de Fragmenta, que 
em diu que “ens pot ajudar a pacificar-nos inter-
nament pel que fa a les emocions”.  

Marxo cap a casa pensant que hem sigut re-
duccionistes, que ho hem posat tot al mateix sac 
i hem perdut coses importants pel camí, i em vol-
ta pel cap l’exemple del filòsof Joan-Carles Mè-
lich, de qui també m’ha parlat Moreta. “Ell és me-
tafísicament agnòstic, però reivindica la culpa. 
No defensa la moral, que equival a codi, amb for-
mes d’actuar determinades, sinó l’ètica, que és 
una resposta al patiment de l’altre. Mèlich par-
la de la mare que, a la porta d’Auschwitz, ha de 
triar quin dels seus dos fills salva. Faci el que fa-
ci, tindrà mala consciència”. Reconec aquesta 
mala consciència, evidentment en experiències 
menys extremes. Hi vull aprofundir. En algun 
moment de la conversa, Moreta, que diu que tria 
autors al costat dels quals la indagació espiritu-
al creix, em diu que ell volia omplir un buit. Ara 
tinc clar que no és (només) un buit editorial. !

Omplir un buit

ANNA  
GUITART

A peu de pàgina

Un home resant al davant de l’església de Cornellà durant la pandèmia de covid-19. XAVIER BERTRAL
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RRànquing setmanal del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura

[ 1 ] Esperando al diluvio 
DOLORES REDONDO  
Destino 
576 pàgines, 22,90 ! 
1/9 
 
[ 2 ] El ancho mundo 
PIERRE LEMAITRE 
Salamandra 
592 pàgines, 24 ! 
-/1 
 
[ 3 ] Historias de mujeres  
CRISTINA CAMPOS 
Planeta 
464 pàgines, 22,50 ! 
4/11 
 
[ 4 ] Volver a empezar 
COLLEEN HOOVER 
Planeta 
384 pàgines, 19,90 ! 
-/1 
 
[ 5 ] El ladrón de rostros 
IBON MARTIN 
Plaza & Janés 
464 pàgines, 19,90 ! 
 
5/12 

[ 1 ] En la sombra 
PRÍNCIPE HARRY 
Planeta 
562 pàgines, 22,90 ! 
-/1 
 
[ 2 ] Vida contemplativa 
BYUNG-CHUL HAN 
Taurus 
144 pàgines, 14,90 ! 
-/1 
 
[ 3 ] Hábitos atómicos 
JAMES CLEAR 
Diana 
336 pàgines, 17,95 ! 
3/122 
 
[ 4 ] Cocina fácil y rico 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
704 pàgines, 24,95 ! 
1/10 
 
[ 5 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS /  Espasa 
256 pàgines, 18,90 ! 
 
2/232  

[ 1 ] La possibilitat de dir-ne 
casa 
MARTA ORRIOLS / Proa 
300 pàgines, 19,90 ! 

-/1 
 
[ 2 ]  El fabricant de records 
MARTÍ GIRONELL  
Columna 
296 pàgines, 20,50 ! 
4/17 
 
[ 3 ] La trena 
LAETITIA COLOMBANI 
Salamandra 
208 pàgines, 18 ! 
1/211 
 
[ 4 ] Les calces al sol 
REGINA RODRÍGUEZ SIRVENT  
La Campana 
464 pàgines, 20,90 ! 
2/19 
 
[ 5 ] Esperant el diluvi 
DOLORES REDONDO  
Columna 
576 pàgines, 22,90 ! 
 
3/9  

* Posició setmana anterior /  
   Setmanes en el mercat

[ 1 ] Cuina! O barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara Llibres 
272 pàgines, 24,90 ! 

1/45 
 
[ 2 ] Hàbits atòmics 
JAMES CLEAR 
Ara Llibres 
316 pàgines, 18,95 ! 
10/8 
 
[ 3 ] Enganxat 
RAÜL BALAM RUSCALLEDA 
Columna 
236 pàgines, 18,95 ! 
-/1 
 
[ 4 ] Vita contemplativa 
BYUNG-CHUL HAN 
La Magrana   
160 pàgines, 14,90 ! 
-/1 
 
[ 5 ] Mitologia dels  
Països Catalans 
DANIEL RANGIL /Efadós 
240 pàgines, 36 ! 
 
3/6  

FICCIÓ NO-FICCIÓ 

CASTELLÀ

CATALÀ

Els més venuts


